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 לייט רעטשרע
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 איבנ ןוא רעטכיד

 1 םָארטש-ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןופ הביס יד ןעוװעג זיא רעװ --
 .ריּפסקעש רעשידיי רעד --
 .(1908 ,ראונאי רעט711 -- *דלרָאװ קרָאיײוינ,)

 *ןבעל ץנאג א ןעװערַאהּפָא לָאמוצ ןעמ ףראד היול רענייש א ראפ,

 ,ןטטפירש עשידיי -- *ןעקנאדעג עטמעקראפטשינ; -- ץל ישזרעי קעשיטנארפ)

 .(1965 עשראוו

 קרָאי-וינ ןופ "עירעטעמעס רענָאטגנישאװ רעד ףיוא שינעטכידעג-תובצמ רעד ןשיװצ

 :טצירקעגסיוא זיא'ס רעכלעװ ףיוא ענייא סיוא ךיז טליײט

 ."ענהיב ןעשידיי רעד ןופ רעטאפ רעד , ןעדאפדלָאג םהרבא

 זיא סָאװ טפירשפיוא יד ,ךעלסיפנזדנעג ןיא ,ןבירשעגרעביא ןרעגמוא טשינ ןבָאה רימ

 ןשידיי םענרעדָאמ ןופ תֹובָא ירד ערעודנוא ןופ ןטשרע ןופ הבצמ רעד ףיוא טציוקעגסיוא

 :רעטאעט

 ןעדאפדלָאג םהרבא

 ץרּפ שוביל קחצי

 .ןידרָאג בקעי

 ןבָאה יירד עלא .תובָא יװ טנאמרעד ןוא ןפורעגנָא ךיוא יײיז רימ ןבָאה ןרעגמוא טשינ

 רעזדנוא ןופ ךשמה א ןײיז לָאז רעטאעט סָאד זא טײקידנעװטיױנ עקידנענערב יד טליפעג ײז

 -עניב יד זא ןייזטסוװאב סָאד טאהעג יז ןבָאה יירד עלא ,עיצידארט-רוטלוק רעטלא רָאירעטנזיױט
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 רעזדנוא ןיא רבע רעזדנוא ןופ רעיושוצ םעד רעבירא טריפ סָאװ קירב יד ןייז ןפראד רעטערב

 -וצנָא טוװרּפעג יז ןבָאה ירד עלא .טפנוקוצ רעד ןיא קילבסיוא ןצ ןזײװ וצ םיא ,טראוונגעק

 -- בױהנָא ןייז טָאה סָאװ ,םעדָאפ-רעטאעט םענעסירעגרעביא םעד ןעגנופאש ערעײז ןיא ןפינק

 -טלוק עזעיגילער עטלא יד ןיא -- רעקלעפ ערעדנא עלא ןופ רעטאעט עטסטלע סָאד יװ טקנוּפ

 ,ייװצ ערעדנא יד ןוכ רעמ רשפא ,טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא ןוא ןעגנופאש-סקלָאּפ ןוא ןעמרָאפ

 :ןבַאה רעקנעד ליפ סָאװ סָאד קיטקארּפ רעד ןיא ןריפכרוד טװורּפעג ןוא טליפעג ,וװװיטיוטניא

 :ןשטנוװעג ךיז ,רעטעּפש ןרָאי ךס א טימ

 ןעמענראפ ףראד ,עיגילער יד רעקלעפ יד יב ןעמונראפ לָאמא טָאה'ס סָאװ טרָא סָאד

 .רעטאעט סָאד

 טָאה ,ןדיי עשימיײה ,עטושפ ,ןטלאטשעג ך"נת סלא עניב רעד ףיוא ןעגנערבפיורא ןטימ

 עשידיי עקיטנא יד טנאמרעד ןבָאה סָאװ רעדליב טבעלעגפיוא רָאנ טשינ ןעדאפדלָאג םהובא

 טשינ טָאה ןוא -- גנודיילק ,םינוגינ-הליפת ,םיגהנימיבוט-םוי ,סעיסעצָארּפ -- םירוקמירעטאעט

 ןײז ןענָאק תובָא יד ןופ דרעב יד זא טכאמעג םאזקרעמפיוא ןוא ןגינעק יד טניורקטנא רַאנ

 -תיב-ןוא-ליש עקילָאמא יד טלדנאװדאפ ,טיצ רעד טימ ,ךיוא טָאה רע רָאנ ,עשטָאלק ןופ

 .רעײג-רעטאעט ןיא רעייג-ליש יד ,םידיסח'רעטאעט ןיא םידיסחישרדמה

 -אט םענעריובעגנייא ןא טימ ןשטנעמ עסיװעג רָאנ ןייא ךיז טיג סָאװ קרעװ א זיא סָאד

 .קָלָאפ םוש ןײק יב סיורג רעײז טשינ זיא לָאצ רעײז ןוא טנאל

 ןעװעג זיא ,הבצמ סנעדאפדלָאג ןופ טפירשפיוא יד ןענאמרעד ןופ ןװיכיטּפיוה רעד רעבָא

 ןענאמרעד ןוא 'םרָאפ רענרעדָאמ, א ראפ טסקעטערּפ סלא ריא טימ ןענידאב וצ ךיז ידכ

 -כעלנעזרעּפ רעקיבראפליפ רעד ןופ ןפאש ןוא ןבעל ןיא ןטנעמָאמ עטסקיטכיוו יד ןופ עכעלטע

 ןזָאל ,גָאטיןריובעג ןייז ןופ ןבייהוצנָא טָאטשנא ,ךעלמענ ןוא -- ןעדאפדלַאג םהרנא -- טײק

 .היול ןיז ןופ ןביײהנָא ןוא קיווצ ףיוא "עיצקא , יד ןײג

 טָאה רע ןעוו ,ןטייצ ס'כלמה המלש ...ןופ שזא טמאטש רע זא ?יינ,, יוזא ןיא קנאדעג רטד

 רעד ןעװ לײװ) .ןרעװ ןריוכעג ןופ רעד יװ רעסעב זיא ןבראטש ןופ גָאט רעד זא ןבירשראפ

 טשינ ןעמ טסײװ ,ןריובעג טרעװ רע ןעװ ןוא ןעװעג זיא רע סָאװ ןעמ טסייו טבראטש שטנעמ

 .(ןייז טעװ רע סָאװ

 זיא ,1908 ראונאי ןט-10 םעד ,רָאי 68 טימ קירוצ זא ,טנייה סע ןסייוװ ןשטנעמ לפיוו

 -נעלמיוו ,ןקינָאילימליפ םעד ןיא רעקראפ רעד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ,היול רעשידיי א בילוצ

 טסוװעג טשינ ןוא טגערפאג ךיז ןבָאה רעניוװניא רעטנזיױט רעקילדנעצ ןוא ,קרָאי-וינ ןקיד

 .רטפנ רעד זיא'ס רעװ

 :ןעגנוטייצ יד ןיא טשרע רעפטנע םעד ןעמוקאב ןבָאה ײז

 ראונאי ןט-11 ןופ עבאגסיוא רעד ןיא לקיטראיטייל א ןיא טָאה *דלרָאװ קרָאי-וינ יד,

 :ןבירשעג יוזא

 וצ רעקראפ םעד טגנערב ,רעטילגאב טנזױט קיצעביז-ןוא-ףניפ וצ טיצ סָאװ היול א;

 ןוא טרעדנוה ייװצ קיטיונ ןענעז סע זא ,קרצטש יווא ןסאג יד ןָא טלופ ןוא דנאטשליטש א

 רעװ .ןסאמ ןופ טָאטש א ןיא וליפא ןָא ךיז טעז ,גנונעדרָא ןלעטשוצנייא ןטסיצילָאּפ ןצפופ

 ,(:סָאב-ינאמאט א ,ריסנאניפ רעסיורג א !םָארטש-ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןופ הביס יד ןעװעג זיא

 :יטראפ רעשיטארקָאמעד רעד ןופ גנולײטּפָא רעקרָאי-וינ רעד ןיא רעכָאמ א (



 -יזערּפי-טסערט א רעדָא עיצאטוּפער רעלאנַאיצאנרעטניא ןא טימ רעמענרעטנוא-ןאבנזייא ןא

 ?ןבעל סָאד ןעמונענ ךיז טָאה סָאװ טנעד

 -אמארד ןוא טעָאּפ רענעדײשאב א יװ רעמ טינ ןעװעג זיא (רענעברַאטשראפ רעד) רע,

 ."ריּפסקעש רעשידיי רעד , ןעדאפדלָאג םהרבא ,גרוט

 קיטנוז ןופ עבאגסיוא רעד ןיא טקורדעג ,לקיטראטיײל א ןיא טלייצרעד "סמיט ,, יד

 :סקידנגלָאפ ,1908 ראונאי ןטי12 םעד

 א טָאה ,(:ישטודראק ןופ הד:א רעד ףיוא טרעיורטעג ךעלטנפע טָאה עילאטיא טניז,

 רעדָא רענײא רשפא ןאראפ ןענעז סע .ןעדאפדלָאג םהרבא יװ היול אוא טאהעג טשינ טעָאּפ

 :ןבראטש ןלעװ ײז ןעוו ,תויול עסיורג ןבָאה וצ ןטכיר ךיז ןגעמ סָאװ ,רעטכיד עשילגנע ייווצ

 ןופ עיצרָאּפָארּפ יד רעבָא .ןעמענ עסיורג יד דובכ ןבעגוצּפָא ןעמוקפיונוצ ךיז טעװ םלוע רעד

 ."ןײלק רעײז ןייז (היול סנעדאפדלָאג טימ) ךיילגראפ ןיא טעװ רעיורט ןתמא

 סיורא טזײװ ןטעהנאמ ןוא דײסיטסיא רעד ןופ גנורעקלעפאב עשידיי עטקאּפמָאק יד,

 סָאװ ,טסײג ןקיבלעז םעד עמארד ןוא גנוטכיד רעמערָא רענעגייא ריא ןופ גנוצאשּפָא רעד ןיא

 םעד ןיא יװ טקנוּפ .רעטאעט ןשיטעבאזילע ןופ םוקילבוּפ עטבערגראפ סָאד טרילָארטנָאק טָאה

 -פיוא רעד .סנאסענער רעלעוטקעלעטניא רעתמא ןא ָאד טייג טרעדנוהוָאי ןט-16 ןופ ןדנָאל

 ןיא טומ ןוא עיצאריפסניא טניפעג ,קלָאפ ןטקירדרעטנוא גנאל ןוכ א ייב קנאדעג רעקידנכאוו

 ."רעטכיד ןוא ןגרוטאמארד ענעגייא ענייז ןוכ קרעװ עטושּפ יד

 ,ןַײז טלָאמעג ךעלײרג ןָאק סע .איבנ א ןיא רעטכיד א :עדײב ןעװעג זיא ןעדאצדלָאג;

 -עג ןגיוצעגוצ ןענעז ,היול רעד תעב ןסאג יד טלופע'גנָא טָאה סָאװ ,עסאמ רעד ןופ ךס א זא

 -יױרג רעד ףיוא ןָא ןזײװ סָאװ ,תויאר ליפ ָאד רעבָא ןענעז סע :טײקירעגײנ רענייר סיוא ןרָאװ

 סָאװ -- קרעװ ןייז ןוא שטנעמ ןקיזָאד םעד וצ (רעטײלגאב יד ןופ) גנוטכא ןוא עביל רעס

 טביירש סָאװ ,רעטכיד זיא סע ןכלעװ ןופ היול רעד ייב ןלעטשרָאפ םיוק ךי: ןעמ ןָאק סָאד

 ."דנאל ןיא ָאד ,ךארּפש רעשילגנע רעד ןיא

 -ראפ טשינ ענײז ןשיװצ טנכייצראפ טָאה ,רעלטייצטימ א סרעזדנוא ,ץל רעקידנעקנעד א

 '*ןבעל ץנאג א ןעװערָאהּפָא לָאמוצ ןעמ ףראד היל רענײש א ראפ, זא ,ןעקנאדעג עטמעק

 רעמ טימ טקעדאב ןעװעג זיא געװ ןטצעל םוצ געװ ןייז .ןוטעג סע טָאה ןעדאפדלָאג

 רעסיורג רעד ראפ ןלָאצאב טזומעג רעיורט ךסא טימ טָאה רע ןוא ןעמולב טימ יװ רענרעד

 .תורוד עקידנעמוק יד ראפ טזָאלעגרעביא ןוא טײרּפשראפ ,טייזראפ טָאה רע סָאװ דיירפ
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 םהרבא -- רעוטאעט-סקלָאפ ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןוּכ רעפעש ןוא רעגיילטנורג רעד

 -עג ,ןיטנאטסנַאקָאראטס לטעטש םעניא ,1840 ילוי ןט-12 םעד ןריױבעג זיא -- ןעדאפדלַאג

 ןעװעג זיא רעטָאפ ןײז .רעכאמ-רעגײז א ןוּכ עילימאפ א ןיא ,עינרעבוג רענילָאװ ענעזעוו

 -רעד עכעלטלעוו א ןוז ןײז ןבעג וצ טימאב ךיז טָאה ןוא סעעדיא-הלכשה יד ןופ טסולפנייאאב

 ,ענישטורקער רעקסװעאלָאקינ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא סיוא טלאפ טײהדניק סנעדאפדלָאג .גנויצ

 -ילימ רָאי 25 ףיוא ןטסינָאטנאק ראפ ןרעװ טּפאכעג ןגעלפ טפאשמערָא רעד ןופ רעדניק ןעװ

 יד ןעמעװ רעדניק יד זיולב ןעװע{ג ןענעז הריזג-ענישטורקער רעד ןופ יירפ .טסנידירעט

 ןרָאװעג ןפאשעג סָאװרָאנ ןענעז סָאװ ,ןלוש ענָאיזאק עשידיי יד ןיא ןבעגעגּפָא ןבָאה ןרעטלע

 .טייצ רענעי ןיא

 .(1907--1836) רעטכיד רעשינעילאטיא רעטמיראב -- .ג ישטודראק (



 -סיוא ןא טימ טקידנעראפ רע עכלעוו ,לוש ענַאיזאק עקיטרָא יד טכוזאב ןעדאפדלָאג

 -רערימָאטישז רעד ןיא ןָא רע טמוק 1857 רָאי ןיא .הגירדמ רעטשרע רעד ןופ גנונע'כייצ

 ןיא סרעטנעצ-רוטלוק עשידיי עטסקיטכיװו יד ןופ רענייא ןרָאי ענעי ןיא -- לוש-רעניבאו

 ןענעז ריא וצ .ןלוש ענָאיזאק יד ראכ רערעל ןוא רעניבאר טיירגעג טָאה לוש יד .דנאלסור

 -יבאר יד .גנודליב עכעלטלעוו ךיוא ןעמוקאב טלָאװעג ןבָאה סָאװ יד ןעמוקעג בור'ס רעבָא

 ןעמונראפ רעטעּפש ןבָאה סָאװ רעוט ןוא רעבײרש עטסוװאנ ליפ ןבעגעגסיורא טָאה לוש-וענ

 םעניא טקעװעג טָאה הביבס עקיזָאד יד .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןא

 -יבאר רעד ןיא .טסנוק ןוא רוטארעטיל וצ עביל ןוא סערעטניא ןא ןעדאפדלָאג ןלופטנאלאט

 המלש ןופ גנולעטשרָאפ א ןיא ןעמענוצליײטנָא ןעמוקעגסיוא ןענעדאפדלָאג זיא לוש-וענ

 ערעַײז טימ ןבָאה לוש-רעניכאר רעד ןופ רעליש יד עכלעװ "עלעקרעס , עסעיּפ סרעגניטע

 ןקיזָאד םעד ןריסישזער ןיא טקילײטאב ךיז טָאה ןעדאפדלָאג .טריפעגפיוא תוחוכ ענעגייא

 רעד; .עלעקרעס -- עלָאר-טּפיױה יד טליּפשעג ךיוא ןוא סעיצארַאקעד יד ןלָאמ ןיא ,לקאטקעּפס

 ןבָאה רעליש יד ,רָארופ טכאמעג טָאה -- טסיראומעמ א רענייא טלייצרעד --- לקאטקעּפס

 -לעוװ ,ןעדאפדלָאג טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ,ןעמעלא ןופ רעמ רָאנ ,טליּפשעג טוג סעלָאר ערעוײז

 ."עלעקרעס -- עלָאר-טּפיױה יד טליּפשעג טָאה רעכ

 רעד ןיא ,רעדיל ענייז ןקירד וצ ןָא ןעדאפדלָאג טבייה 63--1862 ןרָאי יד ןיא

 -ךלָאג וװ ,גנוטייצ רעד ןוכ רעטקאראכ ןגעוװ ',רשנמ לוק, גנוטייצ רעטײרּפשראפ טלָאמעד

 :דיל-סקלָאפ שידיי א ןיא ךיז טגניז ,רעדיל ענייז טקורדעג קילעפוצ טשינ טָאה ןעדאפ

 ,ןעמוקעג זדנוא ףיוא זיא טײצ לקיטש רעטיב א

 ,ןעמונעג זדנוא ףיוא ךיז ןבָאה ,טײלעגנוי ,םיסרוקיּפא

 ןכאל ןוא ןדײר ײז יד אל

 רעסאוו יװ טולב סָאד טסיג זדנוא

 ןכאז ערעזדנוא ךָאנ ײז ןבײרשאב

 אהשפמ סהוק; ןוא "ץילמה; ןיא

 ןיא רָאי ייװצ עּפאנק ּפָא רע טעברא ,לושירעניבאר יד 1866 רָאי ןיא טקידנעראפ

 טײג רע וװ ,סעדָא ןיק רעבירא רע טרָאפ ,ךָאנרעד .לוש רענַָאיזאק רעילָאּפַארעפמיס רעד

 .טייקיטעט עשירארעטיל ןײז רָאפ טצעז ןוא רעבירש עקיטרָא יד ןופ הביבס רעד ןיא ןיירא

 קיסיײלפ טרידוטש ,טסנוק-רעטאעט יד שיטקארּפ ןוא שיטערָאעט רע טנרעלרעד קיטײצכײלג

 -ור יד ,סרעטאעט רעסעדָא יד ןיא ןרָאיטקא עשידנעלסיוא ןוא עשיסור יד ןופ ןליּפש סָאד

 .עיגרוטאמארד עשיעּפָארײא ןוא עשיס

 סע ןכלעװ ןיא רעדיל דנאב ןטשרע ןײז סעדָא ןיא ןעדאפדלָאג טקורד 1869 רָאי ןיא

 ."תונכש יײיווצ יד  עטענעצס יד -- ןעגנופאש-רעטאעט עטשרע ענײיז ןופ ענייא ןיירא טייג

 רעצרוק א ןיא ןוא ןרָאװעג טפיוקראפסיוא ךיג דנאב רעד זיא עטענעצס רעד קנאדא עקאט

 ןשירארעטיל םעד ףיוא טקוקעג טשינ .עגאלפיוא עטײװצ א טקורדעגּפָא טרעװ םורא טײצ

 רוטארעטיל ןופ לו ערעװש א ןבילבעג עגאל עלעירעטאמ סנעדאפלָאג רעבָא זיא גלָאּפרעד

 ךיז טוװװרּפ רע .ןבעל וצ ןעװעג רעװש רעביירש ןשידיי א טלָאמעד זיא קיטסילאנרושז ןוא

 -טסניק ןיײז טיול ,זיא רע סָאװ וצ ,ךאז א ,ןשוילעּפאק טימ טלדנאה ,רחסימ טימ ןעמענראפ

 סיוא, ךיג טרעװ ,ןָא עקאט רע טצעז .ןעװעג טסאפעגוצ טשינ רָאג ,רוטאנ רעשירעל

 .דנאלסור ןזָאלראפ זומ ןוא "רעכאמ-שוילעּפאק
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 טיג סע .ןיצידעמ ןרידוטש וצ קנאדעג ןטימ ןעכנימ ןײק רע טרָאפ ,1873 רָאי ןיא

 א ,טײצ עצרוק א .,סיורא טיג רעי וװ ,גרעבמעל ןיײק טרָאפ רע ןוא ןייא טשינ םיא ךיז

 -סיורא ןײלא ֹװָאװל ןיא ךָאנ טוװרּפ רע .יקצעניל ,דניירפ-טנגוי ןַײז טימ םעניײניא גנוטייצ

 רעניװָאקוב סָאד , סיורא טיג רע וװ ,ץיװָאנרעשט ןײק רע טרָאפ ךָאנרעד ,גנוטייצ א ןבעג

 זיא'ס עכלעוו טימ ןעגנוגנידאב עלעירעטאמ ערעװש יד בילוצ ."טאלב-סקלָאפ עשיטילעארזיא

 ףיוא ןעדאפדלָאג ןייא טײג ,ץיװַאנרעשט ןיא גנוטיײצ יד ןבעגסיורא סָאד ןדנובראפ ןעװעג

 ןוא סאי ןײק ןעמוק לָאז רע ,סאי ןופ ,וקסערביל טנעגא-סגנוטייצ ןײז ןופ גאלשרָאפ םעד

 .גנוטייצ יד ןבעגסיורא טרָאד

 ...עטפָאהראפמוא סָאד ,עטכירעגמוא סָאד ןעשעג זיא ָאד ןוא

 -- םיוב םענירג ןטלא ןופ ןעלצרָאװ יד יב ,סאי ןיא ָאד ,טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא

 עלעגיוװ סָאד טלעטשעגקעװא ,סאי טָאטש רעשיװָאדלָאמ רעטלא רעד ןופ -- עדרעװ לומָאּפ

 .רעטאעט ןשידיײ ןוכ

 ןעדאפדלָאג םהרבא טָאה -- רעטאעט עשידי סָאד -- דניק ןייז ןופ לגיװ םיב

 ןביױהעגנָא דניק סָאד טָאה רע ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיי ןופ עלעגיצ ענעדלָאג סָאד ןפאג טזָאלעג

 :ןענרעל וצ
 למירד ןײד ןופ ףיוא ךאוװו
 טביולגראפ טשינ ײו ןטײקשיראנ ןיא
 למיה ןרעטיול סעד עז
 ...ןפָא גנאל ןיוש רעטצנעפ יד ןענעז רעקלעפ עלא ײב

 הנבל רעלופ א טימ למיה ןטנרעטשעגסיוא ןעיולב-ךעלטסבראה ןפיט םעד רעטנוא

 עטצעל יד ןטסענ יד ןיא טרעשטיװצעגסיורא ןבָאה ךעלעגייפ עקירעפעלש ןעװ העש רעד ןיא

 יד ןליטשנייא טלָאװעג ןבָאה רעמײב ןעװ ,רעדיל-לגיופ עקידנעילפ ערעיײז ןופ ןדרָאקא

 -ןקיגָאטאב םעד ןופ ןעורּפָא ךיז ןסײה ריא ןוא עקשוש-רעטעלב ןקיטכאנ רעײז טימ טלעװ

 עטלא יד ןופ גנאלק רערעװש רעד ןעגנולקעגּפָא גנאל ןופ ןיוש טָאה'ס ןעװ ,ראריװ

 ,לטכיל עטצעל סָאד טנערבעגסױא גנאל ןיוש טָאה שרדמה-תיב ןיא ןוא ןקָאלג-רעטסיולק

 סעקנאילוה וצ ןטײרג ןבױהעגנָא ךיז ןעמ טָאה ףייה עשיריבג ןוא עשיצירּפ יד ןיא ןעװ

 ,גָאט ןקידנגרָאמ ןוכ גרָאז יד ריט רעד ףיוא ןענאטשעג ןיוש זיא רעזײה ענשאּפערָאה ןיא ןוא

 העש רעד ןיא טָא ,טָאטש רעד ףױא גנאהרָאפ ריא טזָאלעגּפַא רא טָאה טכאנ יד ןעװ

 קירטש ןפיוא טנאה רעד טימ "עניב. קע ןיא ןעדאפדלָאג םהרבא רעט אפ רעד ןענאטשעג זיא

 -נאכ א ,טלעװ רעקידנרעבױצאב א ןופ גנאהרָאפ םעד ןעיצוצפיור א טײרגעג ךיז ןוא

 יד ןענעגעגאב לָאז דײ רעד ןכלעװ ןיא ,לגיּפש ןימ א יװ ןעזעג טָאה רע סָאװ ,עשיטסאט

 ..טבערטש רע רעכלעװ וצ טײקנבױהרעד יד ,טראג רע רעכלעװ וצ טייקידבוטמוי

 קרָאי-וינ ןופ "ייזומ-רעטאעט רעשידײ, רעד טָאה ,1926 רָאי ןיא ,קירוצ רָאי 50 טימ

 -עטאמ עשיפארגָאיב ןוא -יָאילביב עקיטכיװ רעײז טימ *ךוב-ןעדאפדלָאג א ןבעגעגסיורא

 טרָאד זיא ןלאירעטאמ עטשרע יד ןשיװצ .רעפעשאב ןייז ןוא רעטאעט ןשידיי ןגעװ ןלאיר

 ןופ ,רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא טרָא סנעדאפדלָאג ןגעװ גנוצאשּפָא ןא ןאראפ

 :טגָאזעג טרעװ סע רעכלע'ו ןיא ,ינודקומ .א ר'ד

 .ןעדאפדלָאג םהרבא ןיק טינ טָאה טלעװ רעד רָאג ןיא רעטאעט ןופ עטכישעג ןייק,

 רוד וצ רוד ןופ :טייקיד'הגרדה רעטסגנערטש רעד טימ ןעגנאגעג ץלא זיא טרָאד

 הוד וצ רוד ןופ ,גנוראפרעד-רעטאעט ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא
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 יז זיב ןסקאװעג זײוװכעלסיב יז זיא רוד וצ רוד ןופ ,גנוראפרעד ןרָאװעג טלמאזעגנָא זיא

 .ןעניז םענרעדָאמ םעד ןיא רעטאעט א וצ ןעמוקעג זיא

 טָאה רע .עטכישעג-רעטאעט עשידיי ןײק טינ ךיז רעטניה טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא-

 ,גנוראפרעד-רעטאעט ןופ השורי ןמיס ןײק ךיז רעטניה

 לארטאעט א ,לארטאעט רעקיטראפ א רע סיורא טגנירּפש םיוש-םי ןופ סונעװ יװ

 זיולב טינ ןוא ,ןעניז ןטסנרעדָאמ עמאס םעד ןיא רעטאעט ןופ ןכירגאב עטסרָאלק יד טימ

 ןגעװ רעטאעט ןשידיי א ןופ ןפירגאב יד טימ רָאנ ,רעטאעט א ןוּכ ןפירגאב םתס טימ

 .ןעזעג טינ טָאה רענײק ןוא טרעהעג טינ טָאה רענייק ןכלעוו

 ןוא טײװװ יוזא זיא סָאװ ,טלעװ רעשידיי א ןיא לארטאעט רעד ךיז טזײװאב סע

 -עלע עראטנעמעלע עמאס יד ָאטינ ןענעז ןבעל ןשידיי ןיא .ללכב רעטאעט ןופ דמערפ--יוזא

 ,ראוטרעּפער ןײק .ָאטינ ,ןרָאיטקא ןייק ָאטינ ,םוקילבוּפ ןײק ָאטינ ,רעטאעט ראפ ןטנעמ

 .גנופאש-רעטאעט ןוא ליּפש-רעטאעט וצ ןליו רעטסכאוש רעד וליפא ָאטינ

 :שינעטער א זיא ןעדאכדלָאג םהרבא

 -דלָאג םהרבֹא רעכלעװ ןיא ,הביבס רעטסנעָאנ רעד ןיא וליפא ןוא ,ןבעל ןשידיי ןיא

 רעכלעװ ןיא ,ערעפסָאמטא זיא'ס רעסָאװ ןופ רכז ןייק ָאטינ ןיא ,ןסקאוועגסיוא זיא ןעדאפ

 .שטנעמ-רעטאעט א ןסקאװסיוא ןעק סע

 -ליפ א ןוא רעקידנרעק א סנ יּפ לע טילבעצ ךיז טָאה רבדמ ןלארטאעט א ןיא שממ

 .לארטאעט רעקיטײז

 ןא זיא רע ,ןעדאפדלָאג םהרבא זיא ,רעטאעט רעצנאג א זיא סָאװ ,שטנעמ ןײא

 .רָאטקעריד א ןוא גרוטאמארד א ,רָאסישזער א ,רעקיזומ א ,רָאיטקא

 .רעטאעט רעקיטראפ א ןלאפענּפָארא למיה ןוּכ זדנוא זיא סע

 .סנ א זיא סע

 ןבָאה לָאמא טימ ןוא רעטאעט ןטימ טקיטעּפשראפ ןרָאי רעטרעדנוה ףיוא ןבָאה רימ

 א טכאמעגכרוד רימ ןבָאה ליטש רעד ןיא יװ יוזא סעּפע ,ןקיטראפ א ןעמוקאב םיא רימ

 -רעטקאראכ רעד זיא טײקיטסאה .הבשחמב סעּפע רָאנ ,לעופב טינ ;עטכישעג-רעטאעט עצנאג

 -סאה טכאמ עטכישעג רעזנוא .רָאי טרעדנוה עטצעל יד ראפ עטכישעג רעזנוא ןופ ךירטש

 ,טײקיד-?גרדה ןופ טינ טסײװ יז ,ןדָאירעּפ-סגנולקיװטנא ליפ רעביא טּפיה יז .טירט עקיט

 לכיב-השעמ ןופ  ,עיפָאסָאליפ-טלעו ֹוצ ןומיימ המלש רעבירא טגנירּפש שרדמה-תיב ןופ

 רימ ןעגנירּפש יירעצינש-שדוק-ןורא ןופ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןצ רעבירא רימ ןעגנירּפש

 .לאגאש קראמ -- וצ יײרעלָאמ-םיחרזמ רעוװיאנ ןופ .ןיקסלָאקָאטנא וצ קיטסאה רעבירא

 .טעּפמיא רעשירָאטסיה רעקיד'הנושמ

 םעד ,םיכובנ הרומ ס'מ'במר םעד שרדמה-תיב ןיא טאהעג טָאה ןומיימ המלש רעבָא

 תורוד ךיז רעטניה טאהעג טָאה יקסלָאקָאטנא :םירפס עשיפָאסָאליפ-שידיי ערעדנא ןוא ירזוכ

 טאהעג ןבָאה רעלָאמ עשידיי ערעדנא ןוא לאגאש קראמ :רעצינש'סקלָאפ עכעלרעדנוװ ןופ

 .רעלָאמ-סקלָאפ עטשטנעבעגטָאג ךיז רעטניה

 ?ןעדאפדלָאג םחרבא ךיז ראפ טאהעג טָאה ןעצעװ

 ? רעליּפש-םִירוּפ יד

 יד ןופ טרעװ ןשילארטאעט םעד םוגמ קראטש ןענעז ערעזנוא ןטסירָאלקלָאפ יד

 טבײלב .טייטש ןוא טייג יז יװ גנוצאשּפָא רעיײז ןעמעננָא ןליפא רימָאל ןוא .רעליּפש-םירוּפ

 ".ערעדנא ןוא "אבכוכ-רב , ,"תימלוש , זיב ליּפש-םירוּפ ןופ ךלהמ רעראדנעגעל א ץלא רדָאנ
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 -געגעל אזא ןכאמטימ טנָאקעג רֶעטַאעט עשידיי סָאד טָאה ןענעדאפדלָאג קנאדא ,תמא

 -עװ, עגארפ רעד ףױא רעבָא "אבכוכ-רב. ןוא "תימלוש; ןיב ליּפש-םירוּפ ןוכ ךלהמ ןראד

 טָאה ןומײמ המלש יװ טקנוּפ זא ןרעפטנע ןעמ ןָאק *?ךיז ראפ ןעדאפדלָאג טאהעג טָאה ןעמ

 ןוא םירפס עשיפָאסָאליּפ שידיי ערעדנא ןוא ירזוכ םעד ,םיכובנ הרומ ס'ם"במר םעד טאהעג

 ךיוא טָאה ,רעלטסניק-סקלָאפ עכעלרעדנוװ תורוד ךיז רעטניה טאהעג טָאה לאגאש קראמ

 ענעדישראפ ןופ עיצידארט-סקלָאפ עקידתורוד א ךיז רעטניה טאהעג ןעדאפדלָאג םהרנא

 רעד ןופ שא םעוד רעיטנוא טעילטעג ליטש ןבָאה סָאװ ןטנעמעלע-לקאטקעּפס עשילארטאעט

 .עטכישעג לוטלוק רעשידיי רעטלא

 זדנוא ןלעװ יז .לטיּפאק ןקידנעמוק ןיא דײר יד ןײז טעװ ןטנעמעלע יד טָא ןגעוװ

 -ּפָארא למיה ןופ עקאט טשינ זיא ס זא ןזײוװאב ןוא שינעטער יד ןרעלקפיוא ןפלעה רשפא

 .ףויסנ א רָצנ ,סנ ןײק ןעװעג טשינ זיא סנ רעד זא ןוא רעטאעט קיטראפ א ןלאפעג



 ביײהנָא ןוא ךשמה

 ןיוש ןטלאה םלועה תומוא יד;
 רעכעלטנפע רעד טימ טײװ
 ...רעטערב יד ףיוא עלוש-סקלָאפ
 *...טשינרָאג ךַאנ ןבָאה רימ ןוא
 רעסיורג סנעדאפדלָאג. ןופ)
 *עיפארגָאיבָאטױא
 .(1926 .קרָאי-וינ ,ךוב-ןעדאפדלָאג --

 ןיוש וטלאה םלועה תומוא יד

 עלוש-סקלָאפ רעכעלטנפע רעד טימ סייוו

 ...רימ ןוא רעטערב יד ףיוא

 ...טייוו יוזא ןופ ןבײהנָא ןזומ רימ

 ב=) סט

 = ןא- יב ךעטאעט ןוא ץעטאעט שיז- --

 -ײווצ רעד ןיא בייהנָא ןייז טָאה רעטאעט שידיי זא ןעמונעגנָא ,ןיימעגלא ןיא ,זיא סע

 ענײיז ןויואב טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא רע טאפ רעד ןעװ ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ טפלעה רעט

 לומָאּפ, ןטרָאג םענערָאװעג טמיראב רעטעּפש םעד ןיא ,עינעמור ןיא ןעגנולעטשרָאפ עטשרע

 .סאי ןופ "עדרעװ

 ןדי אב וא טשיג טסײה רעטאעט ןשידיי םענופ רָאיײןריובעג סלא 1876 רָאי סָאד ןעמענ

 .רעירפ ןרָאי ךסא טימ ךיוא סעיצאטסעפינאמ-רעטאעט ןײק טריטסיסקע טשינ ןבָאה

 -- ןבײרש רימ ןעװ זא ,ןבעגוצ ךיילג רימ ןלעװ ,רענעיײל םעד ןריפראפ וצ טשינ ידכ

 ןענעז סָאװ סעיצאטסעפינאמ רעטאעט עשידיי רָאנ טשינ רימ ןעניימ -- רעירפ ןרָאי ךסא טימ

 ןיא סעיצאטסעפינאמ-רעטאעט ,ךארּפש רעשידיי רעד ןוּכ גנוייטשטנא רעד טימ ןדנובראפ

 -עטיל עשיטאמארד סלא ײס ,ראוטרעפער ןיא ןָאנבױא םעד ןעמענראפ ןליּפש-םירוּפ יד עכלעוו

 ןא וצ ןרעהעג סָאװ סעיצאטסעפינאמ-רעטאעט עשידיי ענעי ךיוא רָאנ ,ליפשיוש סלא ייס רוטאר
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 -ןמרָאפ רעד ןיא ןירא רעסעב ךיז ןסאּפ ןוא רעטאעט שידײ יװ ףירגאב ןרעקידנעמענמורא

 .ןדיײי יב רעטאעט גנוריל

 "רעטאעט ףיוא ןפורראכ טשינ ךיז ןלעװ רימ זא שינערָאװאב א רעדיװ ךיז טרעדָאּפ סע

 ןופ ךשמ ןיא טצונעג ןבָאה ןדיי סָאװ ןכארּפש ענעדיישראפ יד ןיא ןדיי ייב סעיצאטסעפינאמ

 ייװצ יד ןיא ןדיי יב רעטאעט ןגעוװ ,רקיע רעד ,רָאנ ,עטכישעג רעקירָאי-טנזיוט ליפ רעײז

 עכלעוו טימ -- שידיי ןוא שיערבעה -- ןכארּפש-רעטסעוװש עקידנרירוקנָאק ךיז ןשיװצ ןוא טּפױה

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןינב רעכעלטיײיהנײא רעד ןדנובראפ גנע יוזא זיא'ס

 רָאג ןופ םירוקמ וצ רעטאעט ןשידיי םענרעדָאמ ןופ םעדָאּפ םענעדלָאג םעד ןּפינקנָא סָאד

 --ןשירפוצפיוא רעדיװ רָאנ טשינ טײהנגעלעג א זיא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןטייצ עטלא

 יוזא ןענאטשטנא רעטאעט עשידיי סָאד ןזיא סָאװראפ עגארפ יד -- ןרעלקפיוא רשפא ןוא

 טגיל סעיצידארטיסקלָאפ עטלא יד טימ רעקנָא םעד ןיא אקװװד זא ןזיײוװצנָא ךיוא רָאנ ,טעּפש

 טפנוקוצ א ןוא םויק א טאהעג טָאה רעטאעט עשידיי ענענאטשטנאיטעּפש סָאד סָאװ הביס יד

 .ןענעדאפדלָאג םהרבא עקאט ןעקנאדראפ וצ סָאמ רעסיורג א ןיא זיא סָאד זא ןוא

 -ײטראפ ןוא םידיסח עטסײרטעג יד וליפא ,רעטאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה עלא טעמכ

 ןענאמרעד שטָאכ רעדָא ,ןענָאטאב וצ בוח רעײז ראפ ןטלאד ,ןעדאפדלָאג םהרכא ןופ רעקיד

 ענעדיישראפ יד .ךשמה א ןוא בײהנָא ןא קיטיײצכײלג זיא ןעדאפדלָאג םהרבא זא ,בגא ךרדב

 רענײטש-ליימ יד קירוצ ןלײצ ײז טײוװ יװ ףיוא םעד ךרוד רָאנ ךיז ןדיישרעטנוא רעקירָאטסיה

 .טכאמעגכרוד טָאה רעטאעט עשידיי סָאד סָאװ געװ םעד ףיוא

 -נײנ ןיא ןענאטשטנא זיא רעטאעט עשידיי סָאד זא ןָא ןעמענ סָאװ רעקירָאטסיה יד ןופ

 עשראוו ןיא ,לָאּפָאניטנאטסנָאק ןיא עלעגיוו ןייז ןלעטשקעװא עקינייא ןליוװ ,טרעדנוהרָאי ןטנצ

 ידכ רָאנ .הרוכב יד ןענעדאפדלָאג ייב ןעמענוצקעװא קנאדעג ןטימ הלילח טשינ ,סעדָא ןיא רעדָא

 ןעמ ןָאק יװ ןתמא רעד ןיא ןוא .טניימ ןעמ יװ רעטלע זיא רעטאעט שידיי זא ןזייוװאב וצ

 -כישעג ןייז ןיא טָאה סָאװ קלָאפ א ,ןענעז ןדיי יװ קלָאפ טלא אזא זא קנאדעג ןטימ ןײז םיכסמ

 עשיכירג יד יװ סעירעּפמיא עקידנקָאלראפ עכלעזא טימ גָאלאיד-חוכ ןוא ןקיטסײג א טריפעג עט

 אזא זא ,טרָא קיטיײטאב אזא ןעמונראפ טָאה רעטאעט ,ןרוטלוק סנעמעװ ןיא ,עשימיור ןוא

 .רעטאעט גנוי אזא ןבָאה לָאז ,קלָאפ טלא

 ביײיהנָא עמאס ןיא זא גנוניינ עטסטײרּפשראפ יד זיא עטכישעגירוטלוק רעשידיי רעד ןיא

 -אזוצ ןװיטקעלָאק א ןופ גנונײישרעד עטשרע יד זיא ,רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןופ

 "םירוּפ -- גנוגעוואב ,גנאזעג ,גָאלאיד טימ ,עיצקא רעטמיטשאב א ףיוא טיובעג -- ליּפשנעמ

 עשידיי סָאד ןסקאוועגסיוא זיא'ס עכלעװ ןופ ןעמַאז יד ןאראפ ןענעז ןליּפשיםירוּפ יד ןיא .ליּפש

 סָאװ ליּפש יד רָאנ טשינ ןעמ טייטשראפ ליּפשיםירוּפ רעטנוא זא ןרעװ טגָאזעג ףראד סע .רעטאעט

 ןריפפיוא ןגעלפ רעלייװראפ ערעלוּפָאּפ עבלעז יד .רתסא תליגמ ןופ עיצקא יד ןליּפשרָאפ טגעלפ

 עלא יד .ערעדנא ןוא *קחצי תדיקע , ,"ףסוי תריכמ, יװ ,ך"נת ןופ סעדנעגעל ערעדנא ךיוא

 ןפורעג ןרעװ רעריפסיוא יד ןוא *ליּפש-םירופ , ןעמָאנ םעד ןעמוקאב ןבָאה *ןעלקאטקעּפס;

 ןופ טעשזוס רעטסטײרּפשראפ רעד ןעװעג זיא ליפשיםירוּפיהליגמ רעד ליײוװ ,רעליּפש -םירוּפ

 .ןימ םעד ןופ ערעדנא עלא

 .רד ןופ טריגאדער *עמארד ןוא רעטאעט ןשידײ ןופ עטכישעג רעד ראפ וויכרא? ןיא

 ןעמוקעגרָאפ זיא גהנימ-םירוּפ רעד יוזאיוו ןרעדליש סָאװ ןלעװק טרדיטיצ ןדעװ ,יקצאש בקעי

 .ןטייצ עטסטלע יד ןופ
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 יד ףיוא ןעגנעה סַאד ןזָאל ןוא ,טלאטשעג ס'נמה ןיא םלוג א םירוחב יד ןכאמ לבב ןיא

 םעד ןַײרא ןפראוו ןוא ןפיוהרעטייש א יײז ןכאמ םירוּפ ןופ גָאט ןיא ןוא געט 5--4 א רעכעד

 ײז ןזָאל רעייפ ןרעביא ןוא ןעגניז ןוא ןליּפש ןוא ,םירוחב יד ,יײז ןעייטש ,השעמ תעב .םלוג

 .רעייפ ןכיוה ןכרוד ןעגנירּפש ײז ןכעלעוו טימ ,גניריקירטש א ןעגנעה

 ןט-5 םעניא ןבָאה ןדיי יװ םעד ןגעװ םיטרּפ עקידנגלָאפ רעביא זדנוא טיג עטכישעג יד

 רעשימיור-חרזמ רעד ןיא םירוּפ בוט-םיי-בלאה םעד טרעײפעג סוטסירק ךָאנ טרעדנוהרָאי

 .עירעּפמיא

 ענײז ןופ םענייא ןיא ,רעט-2 רעד סויסָאדָאעט רסייק רעד טָאה 408 רָאי ןיא

 ןגעלפ תומוקמ ענעי ןופ ןדיי יד .םירוּפ ןרעייפ ןדיי יװ ןפוא םעד טלדאטעג ,ןטערקעד

 ןעיירשגסיוא ענעדיישראפ ײב ןוא הילת א ףיוה-לוש ןיא ןלעטשפיוא הליגמ יד ןענעיײל ןכָאנ

 םידוהיה ררוצ םעד ןלעטשרַאפ טלָאזעג טָאה רעכעלעוװ ,ןעקענאמ א ריא ףיוא ןעגנעהפיוא

 סימָאק רעקינײוװ טשינ א ןליּפשּפָא ךיז טגעלפ ,הילת רעד טימ עינָאמערעצ רעד ךָאנ .,ןמה

 ןטימ ןעמאזוצ הילת יד ןענערבראפ ןוא רעײפ א ןכאמ טגעלפ ןעמ :ענעצס עשיריטאס

 יד ןענערבראפ סָאד זא ,רסייק םעד טלייצרעד ןבָאה םירסומ עכעלטנייכ-ןדיי יד .ןעקענאמ

 ןפוא םעד ףיױא סיורא ןזייוו ןדיי יד זא ןוא טיוט סעסוטסירק ףיוא עיזולא ןא זיא רוגיפ

 טָאבראפ ןקידנכערּפשטנא ןא ןבעגעגסיורא טָאה רסייק רעד .םוטנטסירק םוצ האניש רעײז

 קיטסול רעטיײוװ םירוּפ ךיז ןגעלפ ןדיי יד .ריפאּפ ןפיוא זיולב ןבילבעג רעבָא זיא רעכלעוו

 .רוגיפ יד ןענערבראפ ןוא ןכאמ

 טימ ןעקענאמ א טימ -- לקאטקעּפס א םורא ןלייװראפ וצ ךיז ,גהנימ-םירוּפ םעד טָא

 דנאל וצ דנאל ןופ טריפעגרעבירא ,רעדנאוו רעייז ןיא ,ןדיי יד ןנָאה -- ץנאט טימ ,רעייפ

 -רצפ ,ןטיבעג עשיוװאלס יד ןופ ןוא דנאלשטייד ןֹופ רעדנעל עקינייא ןיא ,ךיז טָאה רע זיב

 רעמינָאנא ןא ןכלעוװו ףיוא טעשזוס-הליגמ םעד טימ רעדָא ,טסקעט-הליגמ םעד טימ טקינייא

 ןעװעג םרוג ןוא טסקעט-ליּפש א ןפאשעג טָאה רעלײוװראפ רערעלוּפָאּפ רעטנאקאב רעדָא

 עכלעװ רוטארעטיל רעשיטאמארד רעטנאסערעטניא ןוא רעכײר גונעג א ןופ גנוייטשטנא יד

 רעטאעט ןשידיי ןוכ עטכישעג רעד ראפ רָאנ טשינ טרעװ-שינעטנעקרעד ןרעדנוזאב א טָאה

 .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשידיי ןופ ןטיבעג ערעדנא ןופ עטכישעג רעד ראפ ךיוא רָאג

 -נגלָאפ רעדנעל-חרזמ יד ןיא ןדיי יד ןופ גנולייוראפ-םירופ רעד וצ ט'ג ןירָאג .ב

 :שוריפ ןקיד

 טײהנגעלעג ןײק ןבעגעג טשינ טָאה ,ליש ןיא טנעײלעג טָאה ןעמ סָאװ הליגמ יד,

 ןיא ןעמ טָאה ראפרעד .קילײה וצ ליש יד ,טסנרע וצ זיא ןיײלא הליגמ יד .קזוח ןכאמ ןוצ

 םלוג א טכאמעג ןטרָאד ןוא רעטאעט א ןיצ טלדנאװראפ ףיז-לוש םעד םירוּפ ןופ גָאט

 ןוא םיא םורא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןדיי יד .הילת א םיא ראפ טלעטשעג ןוא וענמה ןופ

 ליּפש אזא וויטימירּפ יװ ...האצמה א טגָאזעג ,ץיו א טכאמעג טָאה ,טנַאקעג טָאה סע רעװ

 -רָאפ עצנאג א ,גנולדנאה עצנאג א ןעֹוז םעד ןיא ןיוש ךָאד ןעמ ןַאק ,ןעװעג ךיוא זיא

 -םירוּפ רעד זא ,הנקסמ יד ןכאמ וצ ידכ תוריקח ךס ןייק טשינ ףראד ןעמ ןוא ,גנולעטש

 דובכל סעיצאטסעפינאמ ענעלירפ עטשרע יד יװ ,עידעמָאק רעד וצ רעטנענ ליפ זיא ליּפש

 .עמארד רעשיכירג רעד ןופ בייהנָא ןראפ ךיז ןענעכער עכלעוו ,סָאזינָאיד טָאג ןשיכירג םעד

 יד .ןעלקיװטנא ןעמונעג ךיז טָאה ליּפש-בירֹוּפ רעד יוזאיוו ,ןלעטשרָאפ גנירג ךיז ןָאק עמ

 -עגסיורא הליחתכל ןענעז הילת רעד םורא ןרָאװעג טכאמעג ןענעז סָאװ תואצמה ןוא ןציװ

 יד ;ןלאפעגנייא זיא םיא סָאװ טגָאזעג טָאה רעדעי .טײײהרעטכארטעג-טשינ ,ןרָאװעג טגָאז
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 רעטעּפש רָאי א סָאװ ןוא ,ןורכז ןיא ןבילבעג ןענעז ,תואצמה ערעסעב יד ,ןציוו ענעגנולעג

 .חסונ רעסיװעג א טעכראעגס וא ךיז טַאה סע ןוא טנאקאב רעמ ץלא ןרָאװעג ײז ןענעז

 טשינ ןטייװצ םעד לָאז רעניא זא ,רדס א ןריפוצנייא גנירג ןעװעג ןיוש זיא ייברעד

 ןוא ,טרעפטנעעג טָאה רערעדנא רעד ןיא טגָאזעג טָאה רענייא .דײר יד ןיא ןלאפניירא

 ."רָאמוהסקלַאפ ןופ טפאז ןיײז טיצ סָצװ ,גָאלאיד רתמא ןא ןיוש זיא סָאד

 ןוא טסנוק-רעטאעט רעשידיי ןופ עטכישעג, ןייז ןופ ןעניישרעד ןכָאנ רַאי :עכעלטצ

 ןרוּפש- :טעברא ןײיז ןיא רעּפיש קהצי .רד טָאה *1150 זיב ןטײצ עטסטלע יד ןופ עמארד

 -ראונאי ,עשראוו ,ךו--לטראוק ,'רעטאעט שידײ; -- *ןדיי אב קיטאמארד רעװיטימירּפ ןופ

 :סקידנגלָאפ ןבעגעגוצ -- 1927 ץרעמ

 ,טקרעמאב רימ ןבָאה (לטיּפאק רעטשרע ,1 דנאב) עטכישעג-רעטאעט רעודנוא ןיא,

 א גהנמ ןטלדנאהאב םעד ןיצ ןעעז ,ןיֹרָאג .ב ךיוא יז ןשיװצ ןוא רעביירש עקינייא זא

 רימ ןבכַאה .ןליּפש-םירוּפ עטסוװאב יד טלקיװטנא רעטעּפש ךיז ןבָאה'ס ןכלעװ ןופ ,לדנרעק

 ,ןליפש-םיריּפ יד זא ,טלעטשעגטסעפ ,2 דנאב ,עטכישעג-רעטאעט רצזדנוא ןיא ,רעבָא

 ,רעטאעט ןכעלמיטסקלַאפ ןשידי םענופ ראוטרעפער סעד רָאפ ךיז טינ ןלעטש עכלעװ

 ערעדנא ץנאג ןופ ןסקאװעג ןענעז יז זא .,ןזיװאב ןבָאה רימ .רוקמ ןרעדנא ןא ןבָאה

 ןוא ןליפש-לאוװאנראק עכעלרעגריבנילק ןוא עשירעיופ ,עשטייד ןופ ,ונייהד ,ךעלדנרעק

 ןסקאועג זיא ליפש-םירוּפ רעד .(טרעדנוהרָאי רעט-16 ןוא רעט-10) סעמארד עשילביב

 יד ךרוד טלכיורטשעג טשינ זיא רע .גהנמ-םירוּפ םענעבירשאב םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא

 .גהנמ ןקיזַאד םעד ןיא טלוב יוזא ןענעז עכלעוװ ,ןטנעמעלע עלארטאעט

 רעד ןיא דַאזיּפע ןקיטכיװ א גהנמ רעקיזָאד רעד ךיז טימ רָצפ טלעטש ,טרָאפ ןוא

 .עטכישעג-רעטאעט רעשידיי

 יד אֹב ןענופעג רימ עכלעװ ,קיטאמארד רעװיטימירּפ ןופ םרָאפ עטסטלע יד זיא סע
 ײס ,ןרעװ וצ טש ,ָאפעגסיוא רעיונעג רעבירעד טנידראפ רע ןוא רָאּפסאיד רעד תעב ןדיי

 .ןטנעמעלע עלארטאעט ענײז עגונב ייס ,רעטקאראכ ןיא גנוײטשטנא ןייז עגונב

 -אב יקצולירפ .ןעגנוטפיוהאב סרעּפיש ריד שירָאגעטאק ּפָא טפראוו יקצולירּפ חנ

 םעד ןוא .ןעגנולעטשרָאפ עליבאטס טינ ,עקילעפוצ ןיולב יװ *ןליּפש-םירוּפ, יד טכארט

 ןיא ,עניב סנעדאפדלָאג ןופ ןגיילטנורג ןיא טשרע רע טעז רעטאעט ןשידיי ןופ ביײהנָא

 יווא ןענאטשטנא זיא רעטאעט עשידיי סָאד סָאװראפ גנוניימ ןײז סיורא טקור ןוא ,6

 .טעּפש

 -ארד רעטסקיטכיו רעד :תוביס-טּפייה ייװצ עקידיגלַאפ ףיוא ןסיזעט ענייז טיוב רע

 גנוריגַאלאיד יד ןעװעג ךעלריטאנ זיא רוביצב ןענעװאד ןשידיי םעניא טנעמעלע רעשיטאמ

 רעײז א ..סוטיר םענופ ןלײטדנאטשאב ערעדנא ןוא םיטויפ ,םינומזיּכ .תוליפת יד ןּופ

 םעד ןיוש טגָארט ,םינפוא עטסקיטראנדיישראכ יד ףיוא טריכעגרעביא ,עיגרוטיל עכייר

 ,לאירעטאמ ןטילאקיזומ ןלאפמוירט וליפא ןוא ןשיטעטאּפ ןשיבמאריטיד א ןופ רעטקאראּכ

 ןיא ןעלדנאווראפ טזוָאלעג ךיז רע טלָאװ עשינ:עט ןײר ןעלטימ עטושּפ ץנאג טימ סָאװ

 .רעטסומ ןשיליוטאק ןטול עמ ארד רעשירארעטיל א

 רעבירעד טָאה טסנוק רעשיטאמארד רעשידיי רעד ןוא ,ןעשעג טשינ זיא סָאד רעבָא...

 סָאװראּכ הביס-רקיע יד ...טגָאמראפ ַאי טָאה עשיעּפָאריײא-בירעמ יד סָאװ ,גיװ יד טלעפעג

 ןטנעמעלע עש'יטאמארד יד ןופ גנולקיוװטנא רעטײוװ עכעלגעמ יד ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא'ס

 רעד סאג רעשידי רעד ףױא טלעפעג רעטלעלטימ ןיא טָאה'ס ...הדובע רעזדנוא ןיא
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 -עד ןוא ןשטנוװעג ןוא ךעלצונ ראכ ןטלאה עיצולָאװע אזא לָאז סָאװ ,חוכ-טעטירָאטיױא

 .ןפלעהוצטימ וצרעד ןייז טיירג ןוא ןעשעג לָאז יז ןלעװ ךיוא רעביר

 -עג ןרָאװעג טרעדילגעגנ"א טלוק ןשיגרוטיל םעד ןיא ןענעז םלועה תומוא יד ייב

 טרעסערגראפ ץלא ךיז טָאה טנעמעלע רעקיזָאד רעד :ךארפש-סקלָאפ רעד ףיוא ןעגנאז

 ןגעלכ תוליפת יד עכלעוו ףיוא ןטסקעט עשינייטאל יד ןענעז זײוװכעלסיב ןוא וויטאטיטנאווק

 .ןרָאװעג טּפוטשעגסיורא ןצנאגניא ,ןעמוקרָאפ

 ןרָאװעג טריפעגניירא טשינ לָאמנײק הדובע-ליש רעד ןיא ןענעז ןעגנאזעג עשידי..,

 ןוכ ןסיוטשעגסיוהא טשינ טאה ןסאמ-סקלָאפ יד ןופ ךארּפש עטדערעג יד ,עקידעבעל יד

 רעװעשטידראב קחצי יל 'ר זא ןרעװ טנאמרעד ָאד ףראד ,בגא) ...עשיערבנה יד ןענעוװאד

 ,(.ביי -- ןושל שידיי תוליפת עסיװעג ןיא טריכעגנייא ָאי טָאה

 ,ןענעוװאד םענופ סָאגרעביא ןא וצ ןעמוק טפראדעג זיא-טינ-ןעוװ טלָאוװ'ס רעבָא ביוא

 ןעװעג טלָאמעג טינרָאג גנאגרעביא רעד טָא טלָאװ ..."עמארד רעשיגרוטיל ,, א ןיא רוביצב

 טלקיװעגסיורא טינ ןדיי ייײב ךיז טָאה םיוק ...שידיי ףיוא שיערבעה ןופ טייבראפ א ןָא

 ןעמערופסיוא טנָאקעג טשינ ןיוש סע ךיז טָאה סיורא טלוק ןזעיגילער םענופ רעטאעט ןייק

 רעד יב טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עשיטאמארד ענעי סיוא טקעריד ךיז ןופ ןיילא

 רעטאעט שידיי בוא ...גנורעקלעפאב רעקימורא רעד ייב יװ טקנוּפ ,עסאמסקלָאפ רעשידיי

 רָאנ ןעשעג טנַאקעג סָאד טַאה ,ןרָאװעג דלונ טנעמָאמ ןסיוועג א ןיא טרָאּפ רעבָא זיא

 יד ...ךעלטלעוװו טגנידאבמוא ןײז טזומעג ,בגא ,טָאה סָאװ ,רעטסומ ןדמערפ א טיול

 ןעמוק טרעדנוהרַצי ןט-18 ןופ זָאלסיוא םוצ זיב ,ערעײז ןעגנוויּכפיוא יד טימ *ןליּפש-םירוּפ,

 לטיּפאק א .ןקירדסיוא יוזא ךיז ןָאק ןעמ ביוא *ןדָאזיּפע ןיא רעטאעט א? יװ רָאנ רַײּפ רימ

 -גגיא ןיא -- ןרעטײרב ןיא רעטאעעט שידיי ...טסנוק-עניב רעשידיי רעד ןופ עטכישעגרַאפ

 ביײדנַצ ןיא דלאב ןוא 1876 רָאי ןיא טשרע ןעמוקעגפיוא זיא ףירגאב ןופ ןיז -- ןכעלט

 -רעּפ א ןופ ץנעטסיסקע יד ןריפ וצ תודוסי עלענָאיסענָארּפ ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעווא

 .עיצוטיטסניא-רוטלוק רעלאנָאיצצנ רעטנענאמ

 לארשי ר"ד ןופ גנונימ יד ןרעװ ןבעגעגוצ זוכ ןעגנוניימ עטנָאמרעדנביוא יד וצ

 ןפאש ןראפ עיצאריּפסניא יד זא ,ךעלמענ -- ןָא ךיז ןסילש רימ רשכעלעװ וצ -- גרעבניצ

 -ראפ רעד ןיא רענָא "ךעלטלעוװ טגנידאבמוא, ןײײז *טזומעג. עקאט טָאה רעטאעט עשידיי סָאד

 .טײהנעגנאגראפ רעטײײװ רָאג רעד ןופ ןטנעמעלע ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה גנוניישרעד רעטקיטעּפש

 טבײרש "*קיטאמארדיסקלָאפ רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ, טעברא ןײז ןיא

 .גרעבנינ ר"ד

 עטשרע יד זא ,טלעטשעגטסעּכ גנאל ןופ ןיוש ןבָאה רעשרָצפ טסנוק ןוא רוטלוק יד;

 ןעמ ףראד רעקלעפ-רוטלוק 'ד יב ןעגנולעטשרָאּפ עלארטאעט עשיטאמארד ןופ רענרעק

 סיוא סעדײז רעטלע-רעטלע ערעײז ןוג ןליּפש-קיזומ-גנאזעג-ץנאט עשיטערקניס יד ןיא ןכוז

 רעװיטימירּפ ץנאג א ףיוא ןענונעג ךָאנ ךיז טָאה ץוביק רעד ןעװ ,ןטייצ עשינומדק יד

 ןטנעמָאמ עסיװעג וצ טסאּפעגוצ ,ןעגנאזעג-רָאהאראק ןוא ןליּפש ענעדישראפ ,עפוטש רוטלוק

 ,טלוק-ןענָאמעד ןוא -- רעטעג טימ ןדנובראפ ןענעז סָאװ ,םיגהנמ-סקלָאפ ,טעבראדלעכ ןופ

 ןשיוצ ףמאק םעד ,רָאי םענוכ תופוקת יד ןריזילָאכמיס םָאװ ,סעדנעגעל ןוא ןסָאטימ טימ

 טימ טבעװעגכרוד ךיײר ןעװעג זיא ץלא סָאד -- טסַארּפ ןטימ ןוז רעד ,רעמוז ןוא רעטניװ

 ןוא רעטאעט ןקיטנא םעד ןופ דנאל ןשיסאלק םעד ןיא .ןטנעמעלע עשיטאמארד-לארטאעט

 גנע ןעװעג ,טנאקאב יװ ,רעטאעט סָאד זיא ,דגאלנכירג ןיא -- עידעגארט רעק'יטנא רעד
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 טגעלפ ןעמ וװ ,חבומ םייב ןענאטשעג זיא גיװ ןייז :טלוק ,ןזעיגילער ןטימ ןדנובראפ

 רעד ןיא סָאזינָאיד םעד ,טייקראבטכורפ ןוא טפאזנבעל םענופ טָאג םעד תונברק ןעגנערב

 -עג ןוא הבומ םורא טצנאטעג ןעמ טָאה דָאר ןקידיײירפ ןיא .קָאב-ןגיצ א ןופ טלאטשעג

 ןוא (סָאעּפירָאק) רעגניזרָאפ ןטשרע םעד ןשיװצ ןגָאלאיד ןופ םרָאפ ןיא רעדיל-ביול ןעגנוז

 .רעטרעװו עשיכירג ייװוצ יד ןופ עקאט טמאטש "עידעגארט , ןעמָאנ רעד ןוא .רָאכ םעד

 .גנאזעג-ביול -- עדָא ןוא ,קָאב-ןגיצ -- סָאגארט

 ,ןעגנולעטשרָאפ עשילארטאעט ןופ ךעלדנרעק עטנוזעג יד ,ןעמָאז עקידעבעל יד טָא

 טשינ ךיוא ןבָאה -- רעטאעט עשיכירג עשיסאלק סָאד טילבעגפיוא טָאה סע עכלעװ סיוא

 תונורכז ןוא םינמיס .םיטבש עשידיי עגנוי יד ייב ,וניתובא-תובא ערעזדנוא יײב טלעפעג

 עקאט ןענעז ,ןליּפש-סקלָאפ עטקיטעזעגנָא ןטנעמָאמ עשילארטאעט טימ עקיזָאד יד ןגעוו

 ,לשמל ,ןסייװ רימ .רעלעמקנעד עשירארעטיל עטסטלע ערעזדנוא ןיא ןרָאװעג טיהעגפיוא

 ןכלעו ןיא ,סרעטיײמורט ןוא ןקיוּפ טימ ,ליּפש-גנאזעג-ץנאטלעבוי ןשימרוטש םעד ןגעוו

 םעד ביול ןוא קנאד רעײז ןסַאגעגסיױא ןבָאה ,שארב האיבנה םירמ טימ ,ןעיורפ עשידיי

 ןוא רעייפ ןופ ,םרוטש ןוא רענוד ןופ ,תוירבדמ יד ןופ טָאג םעד ,טָאג-הוהי ןקיטכעמ

 טימ טסירגאב ,שארב ןהכה ןרהא טימ ,ןבָאה רעדירב ןוא רענעמ ערעײז ןוא ...רעסאוו

 ...טָאג-רוטאנ ןקיטכעמ ןופ לָאבמיס םעד -- "לגע. םעד גנאזעג ןוא ץנאט

 יװ ,רעקלעפ עשיעּפָארײא יד ןופ עטכישעג-רוטלוק רעד סיוא טוג רעײז ןסייוו רימ

 טסיײלפעג ךיז ןבָאה ,הנומא רעטריטרַאּפמיא םיור סיוא ,רעיײנ רעד ןופ רעיײיטשרָאפ יד יוזא

 ןסאּפוצ ןוא ,םיגהנמ-סקלָאפ עשירענידנצענ ןייר ,עטלא יד שובל ןכעלטסירק א ןיא ןליהנייא

 עכעלכריק יד ןוא טלוק ןכעלטסירק םעד .ןעגנורעייפ עטבילאב קלָאפ םייב ,עקילָאמא יד וצ

 ערעדנא לסיבא ןיא וליפא ןעװ ,ןדיי ײינ ןעמוקעגרָאפ יוזא זיא ענעגייא סָאד .םיּבוט םימי

 -יװעג ֹוצ טסאּפעגוצ ןעװעג םתעשנ ןענעז סאו ,םיגהנמ ןוא ןעגנורעייפ-סקלָאֿכ יד .ןעמ רָאפ

 -- ןטרָאגניײװ ןוא דלעפ ןיא טעברא רעד טימ ןדנובראפ ,ןבעל-רוטאנ םענופ ןטנעמָאמ עס

 עקילָאמא יד .רעטקאראכ ןלאנָאיצאנ-זעיגילער ןגנערטש א ןעמוקאב טיײצ רעֶד טימ ןבָאה

 -ביול ןיא ןרָאװעג לגלוגמ ןענעז רעטעג-רוטאנ עװיטימירּפ יד דובכל ןליּפש-גנאזעג-רַאכ

 רעד ןענעז סָאװ ,ןעגנאזעג-ביול עקיזָאד יד .שדקמה-תיב םעד ןיא םייול יד ןופ ןעגנאזעג

 טימ ןרעװ טיילגאב ןגעלפ ,"ןעמלאסּפ, רעדָא *םילהת,; סלא טנאקאב טלעװ-רוטלוק רעצנאג

 ןעמַאנ רעד טנכײצעגנָא ןליפא זיא םילהת ךעלטיּפאק בור םעד ייב ןוא ,קיזומ ןוא ץנאט

 םעד ייב יו ןוא .ןצונאב ייברעד ךיז טגעלפ ןעמ ןכלעװ טימ ,טנעמורטסניא-קיזומ םענופ

 -יישראפ ןשיװצ לָאמא ,ןגילאיד ןופ םֶרָאפ ןיא ןרעװ ןעגנוזעג רעדילביול יד שדקמה-תיב

 ןיא טסײה רעכלעװ ,סָאעפירָאק םעד ןוא רָאכ םעד ןשיװצ לָאמא ,רָאכ ןופ ןלײט ענעד

 ."חצנמ , שיערבעה

 וצ טנידעג לארשי ינב יד ךיוא ןבאה ןטַײצ עשינומדק יד ןיא ןא ,רָאלק זיא סע י

 לזאזע רעד ןוא ;קַאב-ןגיצ רעד ןעװעג ויא םעלבמע רעײײז סָאװ ,רעטעג וצ .ה.ד ,םיריעש

 יד ןגעװ דובכ ןייז ןופ סע ןגעלפ סָאד ןֹוא .סָאזינָאיד ןופ רעדורבסגניליוצ א עקאט זיא

 רענטרעגניײוװ יד ןיא (ירשת גָאט ןטנעצ ןיא) גָאט ןטמיטשאב א ןיא ןצנאט רעטכעט עשידיי

 ...סָאזינָאיד יד תעשב רעטכעט עשיכירג יד יװ רעדיל עשיטָארע ןעגניז ןוא

 -סָאזינָא'ד ןזעיגילער םענופ טמאטש יז רַאנ טשינ ,רעבָא עידעגארט עשיכירג יד

 רעזעיגילער סלא ןרָאװעג טכארטאב קלָאפ םענופ ןײזטסוװאב ןיא זיא אפוג יז טרעײנ ,טלוק

 ןשינואג םצד ךרוד טרעטיײלעג ןוא טרָאלקעג ,סָאטימ-סקלָאפ רעד .טסנידסטָאנ סלא ,טקא
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 טרעפרעקראפ עניב רעד ףיוא זיא ,ןעמוקאב בײל ןוא טולב טָאה ,רעטכיד םענופ ןפאש

 ןצנאג ןראפ -- רעיושוצ ןראפ ךיז טקעלּפטנא ןוא ןעמרָאפ עקידתושמכ עלאער ןיא ןרָאװעג

 ןעידיי םייב טָאה עמעט יאהמ עקאט ןוא ,דליב ןוא טרָאװ ןקידלּפאצ-קידעבעל ןיא ,ץוביק

 וריובעג טנָאקעג טשינ טסנוק עשיטאמארד יד ,טליק-םיריעש ןוא לזאזע םעד סיֹוא ,קלָצּפ

 זיא חלתשמה ריעש ןטימ עינָאמערעצ עקידרופכ םוי יד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןרעװ

 -קיטכיוו יד וליפא ריא ןיא ןיוש ןקרעמאב רימ ןוא ,ןטקעפע עשילארטאעט ןיא ךיײר יוזא

 עכיוה יד .עידעגארט רעשיכירג רעטילבעוגפיוא ןוש יוזא רעטעּפש רעד ןופ רענרעק עטס

 ענעצס יד ,חלתשמה ריעש ןטימ *יתע שיא, רעד טנאפש סעי רעכלעװ רעביא ,עדארטסעו

 ןוא (םעהו םינהכה) רָאכ רעד טנורגרעטניה ןיא ;(תוכוס) ןטלעצעג ןעצ ןוּכ טלאטשעג ןיא

 ןהכי רעד :עינָאמערעצ רעד ןופ טקא ןטשרע ןיא -- רעליפשיוש ירד יד טנורגרעדָאּפ ןיא

 ,"יתע שיא. רעד ,לודִג ןהכ רעד :ןטצעל םעניא ןוא ,בא-תיב-שאר רעד ןוא ןגס רעד ,לודג

 רעשיכירג רעד ןופ ראוסעסקא לרעקיטכיו רעד -- טצעלוצ ןוא .חלתשמה ריעש רעד ןוא

 ןופ ,סאג רעד ןופ טמוק סָאװ ,רעפיול רעד ,חילש רעד ,רעגָאזהרושב רעד -- עידעגארט

 רעד -- ןעשעג ןיוש זיִא עשיגארט סָאד זא ,הרושב יד ןָא טגָאז ןוא ,ענעצס טייז רענעי

 טלָאצאב טָאה -- המוא רעצנאג רעד ןופ דניז יד ךיז ףױא טגָארט סָאװ ,חלתשמה ריעש

 טַאה טסנוק עשיטאמארד-זעיגילער עשידיי יד .ןעמוקעגמוא שיגארט זיא ןוא ,ןבעל ןייז טימ

 רימ ןעעז עינָאמערעצ-רופכ-םוי רעד ןיא עקאט לײװ ,ןרעװ ןריובעג טנַָאקעג טשיִנ רעבָא

 -לזאוע רעד .רעטאעט-סקלָאפ ןכעלדליב םעד ןופ ,טלוק-לזאזע םענופ העיקש יד טלוב ץנאג

 רעֶד ןעװעג רבוג רעבָא ןיוש טָאה םיא ,קיכיסּפ-סלָאפ רעד ןיא טבעלעג ךָאנ טָאה טלוק

 ,חבומ םענעדלָאג ןפיוא בירקמ ןעמ זיא טָאג-הֹוהְי סעד רָאנ ,לזאזע םעד טשינ .טלוק-הוהי

 -סקלָאּפ רעד ןופ לָאבמיס רעד טרעװ סָאװ ,ןברק-לזאזע םעד ,חלתשמה ריעש םעד ןוא

 םוצ ,רבדמ םעד ןיא הנחמל ץוחמ קעווא ןענ טקיש -- טיײקטקידלושראּכ ןוא טײקידניז

 סָאװ ,םיאיבנ יד ןופ טָאג רעד ,טָאג-הוהי רעד ןעװעג רבוג טָאה'ס .נראב ןטציּפשעג ףראש

 ןבענ ןדײל טשינ ןָאק סצװ ,טָאג רעלאסרעווינוא רעד ןרָאװעג טָאג ןלאנָאיצאנ א ןופ זיא

 רָאטיִמ ןוא ,ןָאק'מ סָאװ ,ראנסאפמוא זיא סָאװ ,טָאג רעד :רעטעג ערעדנא םוש ןייק ךיז

 טָאבראפ סָאװ ,טָאג רעד :םערָאפ רעדָא דליב זיא'ס ןכלעװ ןיא ןעקנעד טשינ םיא

 ...הנומת לכ ךל השעת אל :ןטסגנערטשמא

 -ראפ טָאה םיאיבנ יד ןוּכ טָאג רעכעלדנעכוא ןוא רעראבסאכמוא רעד סָאוװ טימרעד

 ןסָאלשעגסױא ןזיא ,ןסָאטימ ןוא רעטעג ערעדנא עלא ןײזטסווואבסקלָאפ םעד ןיא טגנערד

 ,לָארשי יִהֹלֵא םוצ תוחבשתו תולהת יד ,ןבמאריטיד עשיריל יד זא טײקכעלגעמ יד ןרָאװעג

 ןטסעשז ןוא קימימ טימ ,עטערקנַאק רעמ ןעמוקאב ןלָאז ,גנאזעג-רָאכ ןוא גָאלַאיד רעד

 -ַארד-שילארטאעט רעטריציכינָאזרעּפ-ךעלדליב א ןיא ןרעװ לגלוגמ ןוא ןעמרָאפ ענעדנובראּכ

 ,"בויא, ךוב עניט עראברעדנוװ סָאד טכיזניה רעד ןיא זיא קידנרעלאב רעײז ,םערָאפ רעשיטאמ

 ןיא ןפאשעג ןיא ןוא ,ןטנעמעלע עלארטאעט טימ ךײיר יֹוזִא זיא סָאװ ,קרעװ סָאד אקווד

 רעטעדנירגאב םיאיבנ יד ךֹרוד רעד ןיא זא ,ןטסטלובמא טזײוװאב ,ןעמרָאפ עשיטאמארד

 ןופ טנעמַאמ-סנבעל רעטסקיטכיו רעד טלעּכעֶג טָאה גנוױשנַצטלעװ רעשיטסיעטָאנָאפ-שיטע

 ןטמיטשאבסיורַאפ םעד ןיא ,םוטאכ ןדנילב םעניא ןביולג רעד .עידעגארט רעשיכירג רעד

 רע רעקידתונשקע סָאװ ןוא ;ןדנעוװװוצּפָצ דנאטשמיא טשינ זיא שטנעמ רעד ןכלעוו ,ןיד-רזג
 -מוא ץלא ,לזמ ןטמיטשאבסיורָאפ תוחוכ עקידתונמחרבמוא עדמערפ ןופ ןַײז ןגעק טפמעק

 "בויא, רפס ןיא סָאװ ,ראפרעד עקאט ןוא .הלּפמ יד ןַײז טְעװ רעפיט ץלא ,רַעכשלדיײמראכ
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 טָאה ,'הרעסה ןמ, ןרעה ךיז טזָאל םיטש סטָאג ןוא ןטש ןטימ ךערפשעג א טָאג טריפ

 טלעטשעגרָאפ טנָאקעג טשינ ןוא ,ןענעײל םוצ זיולב ךוב א ןביילב טזומעג קרעװ סָאד ןיוש

 -סיעטַאנָאמ םענופ םענאב-טלעװ רעצנאג רעד .עניב רעד ףיוא גָאלאיד ןקידעבעל ןיא ןרעוװ

 ןיאש, -- ,טָאג םענעגרָאבראפ ןוא ןראבסאפמוא םעד ןיא ןביולג ןטסעפ ןײז טימ ןדיי ןשיט

 ךוב םעד סיוא ן:אמ וצ ,קנאדעג סעד ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה ,-- ףוג וניאו ףוגה התומד אל

 םענופ לגנארעג ןסיורג םעד ןגעװ גנולייצרעד רעד ןופ ן:אמ ,"ליּפש-רעטאעט;, א !בויא,

 -- טײקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ ,רעקידנקנעב רשוי ךָאנ ,רעצלָאטש רעד ןופ ,המשנ סנשטנעמ

 ."גנולעטשרָאפ, עשיטאמארד א

 ןיא ,"ןליּפש; ןיא ןעלקיװטנא ?אמרָאנ טנַאקעג טשינ ךיז טָאה עשיטאמארד סָאד לײװ

 יד .םערָאפ רעשירעלײצרעד ןיא ,טרָאװ ןיא טקעלּפטנא ךיז סע טָאה ,"גנולעטשרָאּפ;

 -גווראפ סָאװ ,תודגא ןיא סעדנעגעל עגנעמ עקידלאוועג א ןפאשעג טָאה עיזאטנאפסקלָאפ

 -רעדנוו םעד ןענאמרעד וצ גונעג .ןטנעמָאמ עשיטאמארד עפש רעכײר רעד טימ שממ ןרעד

 טימ --- *ןשטנעמ עלא ןופ ןטסגולק? ןטימ ןדנובראפ ןענעז סָאװ ,סעדנעגעל לקיצ ןראב

 ,ןָארט ןטנאקאב יוזא ןעמעלא םעד ,ןָארט ןלופטנ:ארכ ןייז ףיוא טציז רעכלעװ ,ךלמה המלש

 -רעטסײמ רעקינײװ טשינ טימ טעמכ טרעדלישעג רוטארעטיל-שרדמ רעד ןיא טרעװ סָאװ

 .עמעָאּפ סרעמָאה ןיא דליש סליכא יװ טפאש

 ןוא שרדמ ליפ ןופ םֶרָאּפ עטבילאב יד ןרָאװעג זיא ,חוכיוו רעד ,גָאלאיד רעד

 .ליומ וצ ליומ ןופ ןבעגעגרעביא ןוא טלײצרעד זיולב רעבָא ןרעװ סָאװ ,סעדנעגעל לדומלת

 יד ןוא ."ליּפש, סלא טשינ רעבָא ,טנעמאנרָא סלא זיולב טצונעגסיוא טרעװ גָאלאיד רעד

 הראגאנ לאושי ןיב לוריבג המלש ןופ ,רעטלעלטימ ןופ רעטכיד עשיערבעה עטסעב

 ןשיוצ ןכערפשעגייוצ -- לרעדיל-ןגָאלאיד רעטרעדנוה יד ןיא ןפאשעג ןבָאה ,(עראשזדאנ)

 ,ריא ףיוא טנרָאצ סָאװ ןטבילעג ריא ןוא לארשי תסנכ רעד ,רעטבילעג רעטלגָאװראפ רעד

 ...םלוע לש ונובר םעד -- ןסעגראפ טשינ יז ןָאק רָאנ

 -לעלטימ רעשיערבעה רעד ןיא סָאװ ,טשינ שודיח ןייק ללכ ראפרעד עקאט זיא סע

 יד עכלעוו ,םערָאפ-גנוטכיד "תומאקאמ? יד ןעמונעגסיוא יוזא טָאה רוטארעטיל רעכעלרעט

 ײב ,רעבארא יד -- םינכש ןוא םיבורק ערעײז ייב ןעמונעגרעביא ןבָאה רעטכיד עשידיי

 עקאט ןוא ,ןעילבפיוא טנָאקעג טשינ ךיוא טָאה טסנוק-עמארד ןוא רעטאעט יד עכלעװ

 .ןדיי ייב יװ תוביס עכעלנע בילוצ

 ןט:14 םעניא ןיוש זא ,ריפסיוא סרעּפיש .רד ךיוא רימ ןטלאה טעדנירגאב טשינ

 עֹועיגילער) עירעטסימ רעשטייד רעד ןיפ סולפנייא ןרעטנוא קיטאמארד עשידיי יד טייטש ה"י

 עכעלטסירק יד ייב ךיוא יוזא ,ןכירג עקיטנא יד ייב יװ זא ,טוג רעײז ןסייוו רימ ,(ןליפש

 ןעװעג ןעגנולעטשרָאפ עשילארטאעט יד ןענעז ,רעטלעלטימ ןשיעּפָארײא םענופ רעקלעפ

 -טסירק ןיא ןוא בוט-םוי-סָאזינָאיד ןטימ ןכירג יד ייב :טלוק ןזעיגילער ןטימ ןדנובראפ גנע

 רעד ןיא ןענאטשעג טסנוק-רעטאעט רעד ןופ גיװ יד זיא עּפָארײא ןכעלרעטלעלטימ ןכעל

 ןעגנולעטשרָאפ עשילארטאעט יד .ןעװעג רעטָאפ רעד זיא ץיירק ןטימ החלג רעד ןוא ךריק

 יד .טסנידסטָאג ןשיליוטאק-דעלטסירק םעד ןופ טלקיװטנא ךיז ןבָאה (ןעלקארימ ,ןעירעטסימ)

 -וטלוק ןקירעדינ ץנאג א ףיוא ןענאטשעג טלאמעד ךיוא זיא סָאװ ,גנורעקלעפאב עכעלטסירק

 יד ןבָאה טסנידנצעג ןקידרעירפ םעד ןיא ןסעגראפ ןצנאג ןיא טשינ ךָאנ ןוא ,בצמ ןלער

 סעסוטסירק ןופ עטכישעג רעד טימ ןוא הנומא רעד ןופ תודוסי יד טיפ טנעקאב עכעלטסיײג

 ןזעלרָאפ טשינ טסקעט-עילעגנאוע םעד ןגעלפ ײנ .ןפוא ןקיטראנגײא ץנאג א ףיוא ןבעל
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 טשינ ,טרָאװ ןטימ טשינ .סעיסעצָארּפ-סאמ ןיא ,רעדליב ןיא ןלעטשרָאפ רָאנ ,ןליײצרעד רעדָא

 ךות ןטימ טנעקאב ןומה ןטעדליבעגמוא ןטושפ םעד ןעמ טָאד ןפירגאב עטקארטסבא טימ

 יײז טָאה ןעמ סָאװ ,ןלָאבמיס עטערקנָאק עטלוב טימ טרעײנ ,הנומא רעכעלטסירק רעד ןופ

 גנוקיצײרק ,טרובעג סעסוטסירק ןופ עטכישעג יד .טנעה יד טימ ןפצטנָא ןוא ןעז טנַאקעג

 ,סענעצס עשיטאמארד ןיא ןרעװ טלעטשעגרָאפ ךריק רעד ןיא ןגעלפ םיתמה תיחת ןײיז ןוא

 ,סענעצס עשיטאמארד עקיזָאד יד .טסקעט ןשינײטאל ןכעלדנעטשראפ קינײװ םוצ שוריפ סלא

 זײװכעלסיב ןענעז ,טסנידסטָאג ןשילוטאק םעד ןופ לײט רעשינאגרָא ןא ןעװעג ןענעז זָאװ

 ןיוע ךיז ןגעלפ עס עכלעװ ןיא ,סעמארד עשיגרוטיל עסיורג ץנאג ןיא ןסקאוװװעגסיוא

 גנע וצ ןיוש טרעװ ךריק יד .םלוע רעטושּפ ךיוא רָאנ ,עכעלטסײײג זיולב טשינ ןקיליײטאב

 רעסיוא וליפא-רעטעּפש ןוא ,ףיוהכריק ןיא רעבירא ךיז יײז ןביילק ,סעירעטסימ יד ראפ

 ,רעירפ יװ ,ץלא טביײלב סעמארד עקיזָאד יד ןופ וורענסנבעל רעד רעבָא .ףיוהכריק םעד

 ןשסזואנַאסרעּפ יד ןשיװצ .טנעמָאמ רעכעלטסנידסטָאג ,רעזעיגילער רעטגערּפעגסיױוא ףראש רעד

 ןקילײטאב ךיז ןגעלפ ,(!ןליּפש-עירעטסימ עגנאל רעייהעגמוא טפָא ןוא עקיגָאװרעװש יד ןופ

 ,ןמצעבו ודובכב ,רעטָאפ רעד טָאג" טרעײנ ,ןלָאטסָאּפא ןוא םיאיבנ ,עקילײה רָאנ טשינ

 .רעטומ עקילײה יד ןוא ,ןוז* ןײז

 ,רעטקאראכ ןזעיגילער-ךעלטסירק שיּפיט אזא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,סעמארד עכלעזא

 ,גנורעקלעפאב עשידיי יד ןריסערעטניאראפ וצטיײוװ יוזא ףיוא לגוסמ קינײװ ץנאג ןעװעג ןענעז

 ודיי ןוא הציחמ עקידתורוד ליפ יוזא ןופ יד ןרעװ ןכָארבעגכרוד לָאמא טימ לָאז סע זא

 עדמערפ סָאד ךיז ןיא ןצנאלפנייא ןוא םלועה תומוא יד ןוטכָאנ קשח ןקראטש א ןעמוקאב ןלָאז

 יד טָאה דנאלשטייד ןיא דָארג זא ,ןעקנעדעג יינרעד ךָאנ ףראד ןעמ .טסנוקרעטאעט יד ,סקיוװעג

 ןיא ףיט זיב ,ןטסגנעלמא טרעיודעג ףיוהכריק ןטימ ליּפש-עירעטסימ םעד ןופ תוננש

 ןכעלטסירק ןראפ ךָאװ רעד ןיא רקיע רעד ןרעוװ טליּפשעג ןגעלפ סעירעטסימ יד .ה"י ןט-5

 ,ןראּפשראפ סָאטעג ערעײז ןיא טזומעג ךיז ןבָאה ,"םיאנוש-סוטסירק. יה ,ןדיי ןעװ ,בוט-םוי-חסּפ

 זא ,טכארטאב ןיא ןעמענ ךָאנ ןעמ ןומ ןצרעד .ןפראוו טשינ ןגיוא יד ןיא ךיז ןלָאז ײז

 -ןדי קראטש ךיוא רָאנ ,זעיגילער-ךעלטסירק רָאנ טשינ ןעװעג ןענעז סעירעטסימ יד

 טכײרגרעד ןבָאה סָאװ ,סעירעטסימ עשטיײד יד זא ,טקאכ רעשירָאטסיה א זיא סע .ךעלטנייפ

 רעקיטפיג א טימ ןעגנורדעגכרוד ןענעז ,ןגוצציירק יד ךָאנ טשרע הפוקת-ילב רעײז

 .םוטנדיי םיצ תוכייש א טָאה'ס סָאװ ,ץלא וצ לוטיב ןטלאק ןוא האניש

 גנורעקלעפאב רעשידיי רעד יב ןקעװרעד טנָאקעג קינײװ ץנאג םעלריטאנ טָאה ץלא סָאד

 עשידיי יד טרעדנוזעגּפָא תורוד עגנאל טניז טָאה סָאװ ,הציחמ יד ןײז וצ רבוג קשח םעד

 יד ןיא ראפרעד טשינ עקאט ןעניפעג רימ ןוא ;טסנוק-רעטאעט רעשיטאנארד רעד ןופ רוטלוק

 ךָאנ זא ,גנוטּפיוהאב סרעּפיש .רד ןקיטעטשאב ןלָאז סָאװ ,םינמיס םוש ןײק ןלעװק עשידיי

 רעד ןוא ליּפשעירעטסימ ןשטיײד-טלא םעד ןשיװצ קירב א ךיז טכאש , ה'י ןט-14 םעניא

 .(121 ,ןטרָאד) *"קיטאמארד רעשידיי

 ןוא ָאטעג ןשידיײ םעד ןשיװצ "קירב א ןרָאװעג ןכאשעג , ךעלקריו רעבָא זיא ןעוו

 ןופ רענײטשטנורג עטשרע יד ןרָאװעג טגײלעג ןענעז סע ןוא ,רעטאעט ןשיעּכָארײא םעד

 לײטנָא ,ןזרעפ טנזיוט 60 ןיב ןכײרגערד טגעלפ סעמארד עכלעזא ןופ טסקעט רעד

 ךיז טגעלפ ליפש סָאד ןוא ,ןיושראפ טרעדנוה עכעלטע זיב ןגעלפ גנולעטשדָאפ רעד ןיא ןעמענ

 .דנאנאכָאנ געט ךס א ףיוא ןעיצראפ
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 זיא'ס ןעװ .ה"י ןט-16 םענופ לעװװש ןפיוא טשרע ?טסנוק רעשיטאמצרד-לארטאעט רעשידיי

 ןוא ,ראוטרעּפער ןכעלטלעװ ןייז טימ רעטאעט לאנָאיצאנ א ןרָאװעג ןפאשעג עילאטיא ןיא

 -- ,סעירעטסימ עזעיגילער-ךעלטסירק יד ןעװעג רבוג טָאה עמארד עשיטסינאמוה ךייר יד

 -ניאראפ ךיז ןלָאז ןדיי ךיוא זא ,הביבס עקיסאּפ יד ןרָאװעג ןפאשעג זיא טלָאמעד טשרע

 יד עקאט סָאװ ,לאפוצ ןייק טשינ ללכ זיא סע ןוא .טסנוק סאנעמָאּפלעמ טימ ןריסערעט

 .(11531 רַאי םעד סיוא עילאטיא ןופ טמאטש ליפשרעטאעט ןשידי ןגעוו העידי עטשרע

 עשידיי יד טימ עּפָארײא ןופ רעקימָאק עכעלרעטלעלטימ יד ןשיװצ שינעגעגאב יד

 עשידיי יד רָאנ טשינ טקריװאב טָצה רעדנעל ענעדיײשראכ ןוכ סרעכאכ-ךעליירפ ןוא םיצל

 טרעדנוהרָאי ןט-14 ןיא .רעקלעפ ערעדנא ןופ ןליּפש-סקלָאפ יד ךיוא רָאנ טסנוק-לייוװראּכ

 ."ץנאט-ןטיוט, םענערָאװעג רעלוּפָאּפ םעד ןפאשעג די רעשינאּפש א טאה

 ןופ רעיטשרַצפ סיורא ןטערט'ס וװ ,גנופאש עשיטאמארד א זיא ץנאט-וטיוט רעד

 -עדינ יד ןופ ייס ,עטסכעה יד ןופ ייס ,ןבעל ןקיטלָאטעד ןוכ ןטכיש עכעלטּפאשלעזעג עלא

 ןוא ףארג רעד ,ףָאשיביצרא רעד ןוא טשריפ רעד ,לאנידראק ןוא רס"ק רעד .עטסקיר

 ןעװ ,טנעמָאמ ןיא טנײשרעד רעדעי -- ,קינרעכוװ רעד ,חלג רעד ,רעטקָאד רעד ,ףָאשיב

 .טיוט ןטימ ךיז טלגנאר רע

 טיוט רעד ןעװ .דרָאב רעד טימ בר רעד טשינ ךיוא טלעפ ןטלאטשעג יד ןשיװצ

 .סמערָא עטלאק יד ןופ ןעיײרדסיורא ךיז רע ליװ ,ץנאט םוצ םיא טעבראפ

 ןטסילאירָאמעמ יד .ץנאט-ןטיוט ןטימ ןעגנורעייפ ףיוא טלײװעג ךיז ןבָאה ןדיי ןוא ןטסירק

 עריא אב הנותח רעכײר א ףיוא ןראנ ןופ טירטפיוא ןא טביײרשאב ןילעמאה לקילג

 יװ.זא ,ךעלמענ טליײצרעד יז 'טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא םיבורק

 -נורטעג ליוװ ןנָאה ןוא ןטכורפ ןוא ןטקעפנָאק יד ןסע טקידנעעג ןבָאה טײל עבושח יד רָאנ

 ןעמוקעגיירא ןענעז יוזא ןעמענסיורא טזָאלעג שיט םעד ןעמ טָאה ,ןענײװ יד ןופ ןעק

 ןבָאה סָאװ ,טכאמעג קיטשצנוק ײלרעלא ןוא ןייש רָאג ,טריטנעזערּפ ךיז ןוא עטלעטשראפ

 ,טצנאטעג ץנאט-ןטיוט א עטלעטשראפ יד ןבָאה ,ןטצעל םוצ .ןכאמ קיטסול םוצ טנידעג

 "ןלעפעג ןייש רעייז זיא סָאװ

 עכעלטסירק יד יװ 'ןעמונעגסיוא רעמ לָאמטּפָא םיצל עשידי ןבָאה עילאטיא ןיא

 ,ףיה עכעלטשריפ יד וצ זיב ןעגנאגרעד זיא םיצל עשידיי לײט א ןופ םש רעד .סנָאפוב

 .ערארעפ ןופ ףיוה ןיא אקלאקאס ץל רעטמיראב רעד יװ

 ןעגנָאהעג קידנעטש זיא'ס עכלעוו רעביא ,סָאטעג עשטייד-שידיי ענעגָאלשרעד יד ןיא

 יװ יןלאפ-םאנסיוא ןיא ןזיואב טײקכעלירפ עוװװיטקעלָאק יד ךיז טָאה שוריג ןופ הנכס יד

 ,תוחנש-ןעילימאפ תעב טיײקכעלײרפ ראפ טײהנגעלעג א ןפאשעג ךיז טָאה ,רעלטעלטימ ןיא

 טגָאזעג ךיוא ןָאק עבלעז סָאד .טייצ-הכונח ןוא םירוּפ ןיא רעדָא תונותח תעב טפיוהרעד

 וט-16 ןופ ךשמ ןיא ןענעז ןדיי יד ןענאװ ןופ ,ןעמעב ןיא טיײקכעלירפ רעד ןגעװ ןרעװ

 ןײק טשינ ָאד ןדליב ןליופ ןיא ןדיי יד .ןרָאװעג ןבירטראפ לָאמ עקינייא טרעדנוהרָאי

 .םאנסיוא

 אניראמ רעשרָאפ-טכישעג ןשינעילאטיא םעד ןעקנאדראפ וצ רימ ןבָאה העידי עקיזָאד יד :

 (םירופ ןשוש) ץרעמ ןט-4 םעד טאה רע זא ,טנכײצראפ ךוב-ץיטָאנ ןײז ןיא טָאה סָאװ ,אטונאס
 (טמ2 8261095102 00216612) .עידעמָאק עלופטכארּפ א ָאטעג רענאיצענעװ ןיא טניוװעגיײב 1
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 .טסנוק ןופ הגרדמ יד ןדיי עעינעילאטיא יד יײב טכַײרגרעד ןבָאה ץנאט ןוא קיזומ

 ,רעטסײמ-ץנאט עטעדליבעגסיוא שיטערָאעט ןוא ןזָאוטריװקיזומ לָאצ עעּפיה יד ןזיײװאב סָאד

 -עּכ ,אוטנאמ ןיא ןלאטראווק עשידיי יד ןופ טרעדנוהרַצי ןט-16 ןתעב סיורא ןענעז עכלעו

 ךיז ןובָאה ווושרעדנא טשינ ןוא טרָאד רָצנ זא ,ךעלדנעטשראכ זיא רענירעד .סםיױור .עראר

 .סעפורט-ןרָציטקא ןוא סעילעּפאק עשידיי עטשרע יד ןזײװאב טנָאקעג

 -לאב ןוא רעקינַאמראדליפ עשינעילאטיא יד רעטסומ ןקידעבעל א טאזדעג ןבָאה ײז

 .סעינאּפמָאק רעטסיימ

 ןצנאג ןיא טעמכ טלקיװטנא ןגעקאד ךיז טָאה סָאטעג עשיװאלס ןוא עשטיײד יד ןיא

 ןופ ןגיצעג ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,טײקילעזעג ןוכ עיניל עטלא ענעי {טרעדנוהרַאי ן6

 ןשיװצ טלעפעג טשינ ָאד ןבָאה'ס ,םגד ,טרעדנעעג סָאװו קינײװ ךיז טצה יז .רעטלעלטימ

 .רוטלוקסנאסענער רעד ןופ ןרינָאיּפ ןדיי

 ןוכ טיבעג ןפיוא טרעדנוהרָצי ןט-15 ןיא ךָאנ ןרינָאיּפ ךיז ןזייװאב ןטסעירפ םוצ

 ןיק ןדיי עשינעילאטיא ןופ עיצארגימע ןא ןעכוקעגרָאפ זיא טלמעד .גנאזעג ןוא קיזומ

 רענעי ןיא ןעמ טנגעגאב רערעדנאוו יד ןשיװצ .רעדנעל עשיוואלס יד ןיא ןוא דנאלשטייד

 ליוו ,ןטנאקיזוכ עשלעװ ןפורעג ײז טָאד ןעמ .רעכנזעלק עשידיי סעינאּפמָאק עצנאג טײצ

 (דנאלשלעוו) עילאטיא ןופ טמאטשעג ןבָאה ײז

 טקנופכיוה ריא טכיײרגרעד טָאה טסניק-ןטנאידעמָאק רעשידײ רעד ןופ גנולקיווטנא יד

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 עשינעילאטיא-שילגנע יד ןוכ ליפשייב םעד ךָאנ טציא ןכאכ ןטנאידעמָאק עשידיי יד

 -וחב-הגישי עקיטסול ןופ ףליה רעד טימ ןריזינאגרַא ןוא סעינאּפמָאק-רעדנאו עשטייד ןוא

 ,גײצעג-רעּפאלק ןצנאג ןטימ סרעטאעט-רעדנאװ ענעגייא ,המודכו ,םינזח ,סרעכלעהאב ,םיר

 .רעטאעט אזא טגָאמראפ'ס ןכלעו

 יו .סרעטאעטרעדנאוו יד ןופ רענגעק ןײק טלעכעג טשינ ךיוא רעבָא ןבָאה'ס

 ןעלטימ יד  .ןסקָאדָאטרָא יד -- עיציזָאּפָא רעד ןופ שארב ןענאטשעג ןענעז ,ךעלטנײװעג

 ןופ ןיז ילכ יד לָאמוצ ןענאמרעד טײרטש '*ןקילײה , םעד טריפעג ןבָאה יײז עכלעוו טימ

 .עיציזיווקניא רעד

 -ראכ ןופ "המישר רעצראווש , רעד ףיוא ןרָצועג טלעטשעג זיא ליּפש-שורושחא סָאד

 ,רעגײטש ןטיול עפאדָאטױא ןא טנדרָאעגנײא וליפא טָאה ןעמ .רעמ ךָאנ .רעכיב ענעטָאב

 .דומלת ןופ ןראלּפמעזקע יד ןענערבראפ ןרָאטיזיװקניא יד לָאמא ןגעלפ'ס יװ

 -עגרעטנוא טָאה ,לשמל ,דנאלשטײד ןיא רעטאעט-רעדנאוו ןשידיי ןגעק ףמאק םעד

 יד ןופ ןביולגרעבא םעד ןוא טײל רעטרופקנארפ יד ןופ םזיטאנאכ םעד ןבעל -- ןטלאה

 .ץישעבייא ןתנוי יבר,בר רעטמיראב רעד יװ טעטירָאטױא אזא -- ןדיי רעצעמ

 קיטעט ןענעז טרעדנוהרָאי {ט-18 ןופ טכלעה רעטשרע רעד ןיא זא זײװאב א ךָאנ

 ךענעז סָאװ ,ןליּפש-םירוּפ לָאצ עעפיה יד זיא ,סרעטאעט-רעדנאוו עשידיי ליפ רעייז ןעוװעג

 .רעדנעל ןוא טעטש ענעדיישראכ ןיא ןרָאװעג טקורעדג טײיצ רעקיזָאד רעד ןיא

 ןרעקינײוװ טשינ ןענישרעד (1720 --- 1108) רֶצי 12 םיוק ןופ ךשמ ןיא ןענעז יוזא

 .ןליּפש-םירוּפ ןופ סעבאגסיוא טכא יו

 "ליּפש-שורושחא; ןופ עבאגסיוא רעטרופקנארפ יד ,17008 (1

 "ףסוי תריכמ, ןופ עבאגסיוא רעטרופקנארפ יד ,1712 (2

 "ןטײקידריװקרעמ עשידײ, סטדוש ןיא טקורדעגרעביא "ליּפש-שורושחא, סָאד ,1714 (3
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 .טדוש ןוכ טקורדעגרעניא ךיוא זיא סָאװ ליּפש-"ףסוי תריכמ , סָאד ,1714 4

 ןיא ןענישרעד (ןענמה ןגעװ גָאלאיד-םירוּפ א) "םירוּפל רמז, סטרעּפאּפ לאומש (5

 .גרובמאה

 .רעװָאנאה ןיא 1719--1711 ןשיװצ ןענישרעד ,'תילג ןוא דוד גינעק ןופ ןָאיצקאג (6

 ."ליּפש-שורושחא; םענופ עבאגסיוא רעמאדרעטסמא יד ,1718 (7

 .גָארּפ ןיא ןענישרעד "שורושחא טימ רתסא אטקא; 1720 (8

 סָאװ "עפורט יד זא הרעשה יד ןקורוצסיורא טריקזיר רעײז טשינ רשפא זיא סע

 ןײז ןעװעג לָאז (1156 -- 1153) אקיג יײטאמ טשריפ ןשיװָאדלָאמ םעד טלײוװראפ טָאה

 עקיטרָא ןא רעדָא ,רעדנעל עקידתונכש יד ןופ סעינאפמָאק רעדנאוו עשידיי יד ןופ ענייא

 זיא העידי יד .רעטסומ ןטנאמרעד םעד טיול טײקיטעט ריא טריפעג טָאה סָאװ עינאּפמָאק

 -אּפמָאק-גנולייוראפ רעשידיי א ןגעו טעטכיראב יו טָאװ טימרעד רָאנ טשינ ,טנאסערעטניא

 ןרעװ העידי רעד ךרוד סָאװ טימרעד רעמ ךָאנ רָאנ ,ןֹרָאי ענעי ןיא עינעמור ןיא עינ

 .ןעיורפ עשידיי ןופ ןענאטשאב זיא עינאּפמָאק יד זא רָאװעג רימ

 ןעיורכ עשידײ עפורט א טכארבעגּפָארא ןעמ טָאה אקיג ייטאמ ןופ טייצ רעד ןיא;

 רעד ןוא ראיַאב םענופ ןקילב יד רעטנוא *ףױה, ןיא טליּפשעג ןבָאה עכלעװ (6ט16106)
 יד ןעגנולעטשרָאפ ןימ אראפ סָאװ ,טשינ רימ ןסײװ גָאט וצ טנײה זיב רעבָא .עטנראיַאב

 1 ןבעגעג ןבָאה סעקשידיי עקיזָאד

 טשינ ךיוא ײז ןבָאה ,רעטקאראכ ןקיטרָא ןא ט'מ ןעגנולעטשרָאפ-םירוּפ ךייש סָאװ

 -- רעטאעט עשידיי סָאד רעטעּפש יו -- ןענעז ןליּפש-םירוּפ עגיה יד .עינעמור ןיא טלעפעג

 ןוא רעליווראפ ערעלוּפָאּפ יד סָאװ ןליּפש-סקלָאפ עשינעמור יד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאאב

 .םיבוט-םֹוי ןוא תוחמש עסיװעג יב ןליּפשרָאפ ןגעלפ ,ןשטנעמ-סקלָאפ ,םירעיוּפ םתס

 ןופ ,העידי עדנגלָאפ רימ ןגָאמראפ עינעמור ןופ תובישי יד ןיא ןליּפש-םירוּפ ןגעװו

 .ןגריבנביז

 יד ןיא טיײקכעלײרפ א ןעמוקעג זיא ,רֹדָא שדוח רעד ןעמוקעגנָא זיא סע רָאנ יװ;

 אברו ייבא ןופ תולוק יד ןוא טכאמראפ ןרעװ תורמג עסיורג יד ...הבישי רעד ןופ תֹומא'ד

 ןעגניזרעטנוא ןעמענ םירוחב יד ..,(םירוּפ זיב רדָא'א ןופ) טײצ רעד ראכ ןגיוושטנא ןרעװ

 ,רעדניק עניילק יוװ .טיײהנגעלעג רעדע' אב ןעגניז יז סָאװ "בקעי תנשוש, ןופ ןוגינ םעד

 געט-םירֹוּפ יד .סנטײװרעדנופ ןרעה ןיוש ךיז טזָאל סָאװ ,םיֹרוּפ ןטימ ךיז ײז ןעיירפ יוזא

 סָאװ ,םירוחב-הבישי יד ראפ ןטײצלָאמ ןוא םיגונעת ןופ ןוא דיײרפ ןופ געט ןעװעג ןענעז

 ..ןטײקכעליײרפ םוש ןייק ןעזעגנָא טשינ טעמכ רָאי ןצנאג ןופ ךשמ ןיא ןבָאה

 -אט א טגָאמראפ ןבָצה סָאװ ,םירוחב עסיורג יד ,הבישי רעד ןופ עלופטנאלאט יד

 רעליּפש עינאּפמָאק א ןיא טקינײאראפ ךיז ןבָאה ,ןכאמוצכָאנ ןוא ןלעטשראפ וצ ךיז טנאל

 יד ןעײרפרעד ֹוצ ,םירֹוּפ ףיוא גנולעטשרָאפ ןימ א -- ליּפש-םירוּפ א טיירגעגוצ ןבָאה ןוא

 -סוװאב ףעד .םיֹרֹוּפ ןופ הװצמ יד ןײז וצ םייקמ יװ ,ערעדנא יד ןזייו וצ ןוא רעצרעה

 רָאי עלא רענײא רעדעי ןבָאה קנארפ רערעל רעד ןוא רעטעגיס בייל-שריה ןחדב רעט

 ןוא ןציװ עקיסיב ,סאּפש טימ לופ ,ןליּפש ערענעלק ךָאנ ןוא ליּפש-םירוּפ א טסאפראפ

 ןופ ךָאװ יד .ןפראד יײז סָאװ סָאד ןעמוקאב םירוחב-הבישי יד ןגעלפ יײז אב .ךעלהצלה

 עקייײײברעד יד ןיא ךיוא .טלָאצעג ראפ ןליּפש וצ ןביוהעגנָא ךעלטנפע ײז ןבָאה םירוּפ

 1 ראז 14088121064תט: 6010810616 2000120161 ט01 111; 228. 227, 022. 8.
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 ןגעלפ ,הדועס רעד תעשב ,םירוּפ .םלוע ןסיורג א ראפ ןליפש ןוא ןרָאפ ייז ןגעלפ תולהק

 יײז וו ,םוטעמוא ,ענעמוקעגפיונוצ עלא ןוא םיא ןכאמ וצ ךעליירפ ,בר םייב ןליּפש ײז

 םײב ץוחא ,רעטאעט ןיא יװ טקנוּפ ,סיורָאפ ןלָאצאב ןפראד ײז ןעמ טגעלפ ,ןליּפש ןגעלפ

 -פיוא ןוא לסיש א ןעמענ םיטאבעלאב יד ןופ רענײא טגעלפ ןליּפש ןקידנע ןכָאנ וװ ,בר

 ןכָאװ יװצ רעדָא ךָאװ א ןיא ךיוא ,עטלמאזראפ עלא ײב רעליּפש יד ראפ תובדנ ןענָאמ

 טגעלפ םלוע רעשידי רעד .רעטרע ענעדיישראפ ןיא ןליּפש ייז ןגעלפ םירוּפ ךָאנ םורא

 ןרעה ןוא ןעז סע ןפיול ײז ןגעלפ סיורג זיב ןיילק ןופ ןוא ,ליּפש םירוּפ ןופ ןבָאה הָאנה

 יײז טגעלפ סָאװ ,עבטמ עשפיה א ןביילקפיוא םעד ךרוד ןגעלפ רעליּפש יד .םינוגינ ערעײז

 .ןשינעפרעדאב ערעײיז ראפ ךיוא ןוא תובוח יד ןלָאצאב וצ ןקעלק

 ןלעטשוצרָאפ םירוחב יד ןרָאװעג טרעװראּכ טייקמורפ בילוצ זיא תו-ישי ךס א ןיא

 ןוא ,טײקטײשראפ ראפ טנכערעג ךיז טָאה ליּפש אזא ןיא ןעמענלײטנָא .ליּפש-םירוּפ א

 ןופ ןבײרטסױרא ןעמ טגעלפ ,טָאבראפ םעד ףיוא ןעװעג רבוע לָאמא טָאה ןעמ ביוא

 (:".תונמחר ןָא רָאג הבישי

 -גפעראפ ןוא טשרָאפעג ןבָאה סָאװ עטשרע יד ןשיװצ ןעװעג זיא ,יקצאש בקעי .רד

 א ןפאש וצ ןװורּפ עטסנרע ןגעװ תודע ןגָאז סָאװ ןטנעמוקָאד עטסקיטכיו יד טכעלט

 רעד ןיא ןוא טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ךָאנ רעטאעט שידיי לענָאיסעּכָארּפ טנענאמרעּפ

 .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטשרע

 םוצ ,1926 ןיא טכעלטנפעראפ :רעטאעט ןײיז ןוא ןעדאפדלָאג לקיטרא ןײז ןיא ךָאנ

 .יקצאש .רד טבײרש ,(?יײליבוי ןעדאפדלָאג

 ןבָאה רעײגרַאפ ענייז ןופ עליפ סָאװ וצ ,סָאד טריפעגכרוד טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא

 טשינ טָאה עמ ןעװ ,טײצ א ןיא טבעלעג ןבָאה רעײגרָאפ ענייז .טבערטשעג ןוא טקנעבעג

 רָאטקעריד רעטרופקנארפ רעד .רעטאעט ןשידיײי ןקידנעטש א ןגעװ וליפא ןעמולח טנָאקעג

 ןקידנעטש א ןגעװ טכארטעג טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ גנאפנָא ןיא ךָאנ טָאה גריבמיל

 רעטאעט שידיי לענָאיסעּפָארפ א רימ ןענעגעגאב 1840-1830 ןרָאי יד ןיא .רעטאעט ןשידיי

 עקילַאמא יד יײב יו ,םעטסיס-עמאלקער ןטריזינאגרָא טֹוג רעײז א טימ עיצילאג ןיא

 ןשינעמור סנעדאפדלָאג ראפ רָאי ןעצ ךרע ןא ,סעּפורט-רעדנאװ עשילגנע ןוא עשינעילאטיא

 .עפורט עשידיי א עשראװ ןיא טרילָארטסאג ,ווורּפ

 טײצ רענעי וצ .לענש רעײז ןדניװשראפ עכלעוװ ,ןעגנונײשרעד ץלא ןענעז סָאד רעבַא

 .רעטאעט שידיי קידנעטש א ראפ קיטסניג ןעװעג טשינ ןעגנוגנידאב יד ןענעז

 א טימ עסעיּפ א שידי ףיוא טליפשעג וועשטידראב ןיא ןעמ טָאה 1854 רָאי ןיא

 רעד ןופ םידימלת  ײװצ טסאפראפ ןבָאה עסעיכ יד .סעסקאט-לעב יד ןכאלוצסיוא ץנעדנעט

 רעלארעביל רעטמיראב רעד ןבעגעג ײז טָאה שינעביולרעד יד .לוש רעניבאר רערימָאטישז

 ועשטדיראב ןיא טמא םעד ףיוא ןעװעג סלָאמעד זיא רעכלעװ ָאקעמָארג ,שטינדָארָאג

 .םיליכשמ יד טימ טריזיטאפמיס ללכב טָאה ןוא

 ןדאראקסאמ ןוא ןעגנולײװראפ ,רעטאעט ןופ עטכישעג רעד וצ ןלעװק ןוא ןטסקעט, (

 עעכישעג ראפ. ויכרא, ןיא .(ביבא-לת) טסנרע .ש ןופ טצעזעגרעביא ןוא טלמאזעג ."ןדײ אב

 .(34'17 טיײז ,1920 ,1 דנאב .יקצאש בקעי .רד .רָאטקאדער ,"עמארד ןוא רעטאעט ןשידײ ןופ

 .155 'ז ,? .רנ ,1916 ,קרָאי -- וינ ,"טפנוקוצ, (6
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 רעד ןיא רעטאעט ןעדאפדלָאג םהרבא ןיוש טליפש רעטעפש רָאי רָאּפ עכעלטע טימ

 םענייפ ,ןטנאקיפ א ןָא רע טבײרש סעדָא ןיא .(,עלעקרעס" סרעגניטע ר"ד ןיא) .לוש

 רע טָאה ןריפוצפיוא ףיוא ןטײקכעלגעמ ןייק .(1896) ,תונכש יײיװצ"* לטיט ןרעטנוא גָאלאיד

 .ןביירש ןופ םרָאפ עטסטבילאב יד םיא ראפ זיא םרָאפרעטאעט יד ,טשינ ךָאנ

 'רעבמעצעד - ילוי ,עשראוו ,ךוב-לטראווק ,רעטאעט שידיי* ןיא ,רעטעּפש רָאי א טימ

 '.רעטאעט ןשינעדאפדלָאגראפ םעד ןופ עטכישעג רעד וצ רעײטשוצ"* טעברא ןײז ןיא 7

 רעטנאמרעדנביוא רעד טימ תוכייש ןיא םירוקמ יד טּפעשעגסיוא טעמכ יקצאש .רד טָאה

 עסעיּפ רעטליּפשעג רעד ןופ ןטנעמגארכ וליפא טכארבעג ,גנולעטשרָאפ רעוװעשטידראב

 ןיא עשראוו ןיא רעטאעט שידײ א ןגעװ סעיצאמרָאפניא עטנאסערעטניא ןעװעג ףיסומ ןוא

 '1838 רָאי

 ןבָאה ,ןישורבָאד לאקזחי ,לקניפ ירוא ,רעדנעלסיוא םוחנ רעשרָאפ עשיטעװַָאס יד

 -אעט ןשינעדאפדלָאג-ראפ םענופ עטכישעג רעד וצ רעײטשוצ ןקיטײטאב א טכארבעג ךיוא

 ,דנאבראפנטאר ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ןעגנולייטטימ ןוא ןעגנולדנאהּפָא עליפ יד ןוּכ .רעט

 -נערב וצ יאדכ זיא ,רעטאעט שידײי רַאי 70 ןקרעמּפָא ןופ טיהנגעלעג רעד טימ 1946 ןיא

 וט-17 ןופ *סעמע, ןיא טכעלטנפעראפ ,לקיטרא סלעָאכימ המלש ןופ גוצסיוא ןא ןעג

 :1946 ,רעבמעצעד

 -סקלאפ רעשידי רעד .רעטאעט ןשידײ םעד טכארטעגסיוא טשינ טָאה ןעדאפדלָאג"

 -ידיי רעד ןופ ןריט יד ןיא ןסירעג ךיז קידתונשקע ןיילא טָאה --סלעָאכימ טביירש -- רעטאעט

 סָאד ,1838 רָאי םענופ גנוטייצ רעשישטײד רעטלא ןא ןופ גוצסיוא ןא זיא טָא .רוטלוק רעש

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעטאעט סנעדאפדלָאג יװ ,םעד ראפ רָאי 40 ,ךרע ןא טסײה

 רעד ןופ ןעמונעג זיא גוצסיוא רעד .טרובעג סנעדאפדלָאג ראפ רָאי ייוצ רעדָא ,סאי

 :1838 רבאקעד ןט-6 ןראפ 241 רעמונ ,גנוטייצ-סטאאטש עשיסיורפ עניימעגלא.

 ןעמ טביירש ,רופקנארפ עד לאנרושז* גנוטײצ רעד ןיא .רנאקעד 4 ,עשראװ.

 ןופ גנוטלאווראפ יד טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ* :רעבאיַאנ ןט-12 ןראפ עשראוו ןופ

 וצ גנוריגער רעד ןופ שינעביולרעד א ןעמוקאב הליהק רעשיטילעארזיא רעקיטרָא רעד

 ,ךארּפש רעד ףיוא ןעלקאטקעּפס ןרעװ טריפעגפיוא ןענָאק ןלָאז סע ןכלעוו ןיא ,רעטאעט א

 טימ טגײלעגסיוא טרעװ ןוא שטייד טימ שיערבעה ןופ שימעג א רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ

 רעסיורג א טדער עס ןכעלעװ ףיוא ,טקעלאיד ןפיוא-טעבאפלא ןשיערבעה םענופ תויתוא

 גנודנירג עקיטליגדנע יד סָאװ ,רעטאעט רעד טָא .ןטילעארזיא עשיליױּפ ןוא עשישטייד לייט

 םעד טנפעעג ,ךעלדנע ,ךיז טָאה ,ןעגנורעטש רועיש א ןָא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה ענײז

 רעדיל ןיא זיײװלײט ןבירשעגנָא ("השמ ,) *סעזָאמ , ןטקא ףניפ ןיא עמארד א טימ קיטנָאמ ןקירַאּפ

 טסיטרא ןגנוי םענופ ווורפ רעשיגרוטאמארד רעטשרע רעד זיא ןוא ,עזָארּפ ןיא זייװלײט ןוא

 יד עסעיּפ רעד ןיא טליכעגסיוא טָאד רעכלעװ ,ןיװ ןופ רעריפשטרעש רעה רעביירש ןוא

 ןיא .רעטאעט םענוּכ רעריפנָא רעד ןרָאװעג ןדנאטשכוא עסיװעג בילוצ זיא ןוא לָאר-טּפױה

 יד ,ןרעטקאראכ עטנכיײצעגטוג יד ןעמונעגסיוא ןעמעלא אב ןבָאה עסעיּפ רעקיזָאד רעד

 ענעביוהרעד יד זײוװנטנעמָאמ טנאמרעד עכלעװ ךארפש יד ןוא סעיצאוטיס עשיטאמארד רָאג !יב

 רָאטװא רעגנוי רעד  .גלָאפרעד ןקידלאוועג א טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא יז .תוטשפ

 גנונעקרענָא רעקיטומנײיא טימ ןרָאװעג טניולאב ןוא ןרָאװעג ןפורעגסיורא לָאמ יירד זיא

 .ןעלקאטקעּפס יײרד ןעגנאגעגכרוד ןיוש ןענעז רעטאעט ןשיטילעארזיא םעניא .גלָאפרעד ןוא

 -אב טנָאקעג ןעמ טָאה ךָאד .ןדיי ןופ ןיימעגלא ןיא ,ךעלריטאנ ,טייטשאב םוקילבוּפ סָאד
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 ןוא ,ןרעציפָא עשיסור לָאצ עסיורג קיסעמשינטלעהראפ א ןוא ןטסירק לָאצ עסיורג א ןקרעמ

 רעכלעװ ,גרעב לארענעג ,ײמרא רעד ןופ רעטסײמ-ריטראווק-?ארענעג םעד -- ײז ןשיװצ

 עמ .רעטאעט ןקיזָאד םענופ רערישזעטָארּפ ערעדנוזאב יד ןופ םענייא ראכ ךיז טנכער

 -ידראב ,גרעבמעל ,דָארב ןוּכ סעילימאפ ליפ זא ,טקריװעגטימ ןבָאה לָאז רע זא ,טגָאז

 .עשראוו ןיא רעטניװ םעד ןעגנערבראפ טײקכעלגעמ א ןעמוקאב ןלָאז עקָארק ןוא וועשט

 טקישעגוצ טָאה -- רעניבאר-רעביוא רעגרובצלאפ םענופ ןוז רעד -- רעליוװשנעטשרעג רעה

 -עגנָא ,'רתסא. עידעגארט יד רעטאעט ןשיטילעארזיא םענופ עיצקעריד רעד שזיראּפ ןופ

 ,עיצקעריד רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינכָאנ זיא יז .שיערבעה םענײר א ףיוא ןבירש

 זיא עכלעוו ,ךארּפש א ףיוא ןסעיּפ ןלעטש וצ קיסעמקעװצ טשינ ראפ ךיז טנכער סע ?יײװ

 גנוריפפיוא רעשינעצס רעד וצ טסוג רעד .םֹוקילבוּפ לײט ןטסערג סעד ךעלדנעטשראפ טשינ

 19 ןופ רעקינײװ טשינ ןאראפ טציא ןענעז ָאד ,עשראװ ןיא טיירפשראפ רעמ ץלא טרעװ

 ."ןרעטאעט עשירעבץהביל

 :זא תודע טגָאז טנעמוקאד רעקיזָאד רעד

 -גסאמ א ןוא רערעייהעגמוא ןא ןעװעג זיא גנוריפפיוא רעשינעצס ֹוצ גנארד רעד (1

 ,טקאפ רעד ןרעלקרעד ךיז טזָאל רעטאעט םוצ סערעטניא-ןסאמ א אב רָאנ לו ,רעטפאה

 :ךעלזיײירק-םארד עשירעבָאהביל 19 אב טגָאמראפ טלָאמעד טָאה עשראו סָאװ

 ןעװעג זיא הליהק רעװעשראוו יד זא ,סיורג יוזא ןעװעג זיא שינעפרעדאב סָאד (2

 ןוא ,רעטאעט א ןענעפע ֹוצ שינעבױלרעד א ךָאנ גנוריגער רעד וצ ךיז ןדנעװ ןעגנוווצעג

 יד ןוּכ קיטקארפ רעד ןיא רעלוּפָאּפ טשינ רעײז ןעװעג ןטײצ ענעי ןיא ךָאד זיא סניוזא

 ןכלעװ ייס ןוכ גנוקעלּפטנא עדעװטעי טפדורעג ןנָאה עכלעוװ ,תוליהק עזעיגילער עשידיי

 :טײקיטעט ןוא ןבעלרוטלוק

 -עגנָא ךיז טָאה גנומענרעטנוא עלארטאעט יד זא ,ןעז ֹוצ זיא טנעמוקָאד םענופ (3

 עכלעזא ןופ עיצקעטָארּפ יד ןעװעג קיטײנ זיא סע ןוא ,"ןעגנורעטש רועיש א ןָא ,, ףיוא ןסיוטש

 ;:"גרעב לארענעג ,ײמרא רעד ןופ רעטסיײימ-ריטראווק-לארענעג. רעד יװ ,טייל עטלעטשעגכיוה

 ןלאכעגנײרא ךיײלג זיא סע יװ ,ךיז ןענעפע ןזיװאב טשינ טָאה רעטאעט סָאד

 -טרעש יװ ,רוטלוק רעשידיײ רעד ןיא ןכארּפש יײוװצ ןשיװצ טכעפעג-לעוד א ןופ טימ ןיא

 םעד) ןסאמ עשיטארקַאמעד עטײרב יד ןופ ךארפש יד טלעטשעגרָאפ טָאה ןיװ ןופ רעריפש

 טײהרעמ יד ןדײר סע ןכלעװ ףיוא ,שטיײד ןוא שיערבעה ןופ שימעג, םעד ,"טקעלאיד ,

 םענופ ןוז רעד -- שזיראפ ןופ רעליװשנעטשרעג ןוא ("ןדיי עשיליופ ןוא עשישטייד

 עיטארקָאטסירא רעזעיגילער רעד ןֹופ ןעמָאנ ןיא טָאה -- רעניבאר-רעביוא רעגרובצלאפ

 םיב ןיֹוש ,טדערעג שרעדנא .ךארּפש-רוטלוק יד סלא ךארפש עשיערבעה יד טלעטשעגרָאפ

 עשיטארקַָאטסירא יד ןוא טײקכעלמיטסקלאכ יד ןסיוטשעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה בױהנָא עמאס

 -עבאלש רעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ סיוטשנעמאזוצ רעד זיא ייברעד ןֹוא ,"טייקטלייוורעדסיוא;

 יד ןעװעג ןענעז סָאד .עניב רעשידיי רעשינעדאפדלָאג-זיב רעשירעבַאהביל-בלאה רעקיר

 ."רעטאעט-ןעדאפדלַאג םענופ םוקפיוא ןראפ טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא תֹוחְנהְרָאַפ

 רע רעדײא זא ןעדאפדלָאג ודנוא טגַאו עיפארגָאיבָאטוא ןײז ןופ ביױוהנָא םאב ןיוש

 םיא ןוא םעדָאפ םעד ןסײררעביא עליו א ףיוא רימ ןוומ ,טעברא ןיז ןגעװ ןלייצרעד ליוװ

 -רעדיל *עקילָאמא יד יוזאיוו ןרעלקרעד טעװ רעכלעװ דָאזיּפע ןקיטכיװ א ךַאנ ןיא ןפינקנָא

 לפמעט-טסנֹוק ןקיטפנוקוצ םעד ראפ ןדָצב םעד טײרגעגוצ ,ליפשרָאפ א יװ ןבָאה ,"רעגניז

 ,קלָאפ ןשידיי ןראפ
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 עטכישעג רעזדנוא ןופ גנאפנָא םעד ראפ ,קירוצ ןרָאי עליפ טימ; :טליצרעד רע

 טעװאיעג (עיצילאג ןיא) ידָארב טָאטש רעד ןיא ךיז ןבָאה ,(רעטאט שידיי ןופ עטכישעג)

 יד יוזא יװ ןוא ."רעגניז-רעדָארב יד, ןעמָאנ םעד טימ טנאקאב "רעגנעז-ןענימ, טרָאס א

 ,ןסרעגניז יד ןגעלפ ,תונותח ףיוא םלוע םעד טײצ רענעי ןיא ןטלאהרעטנוא ןגעלפ "םינחדב;

 -גײמ זיא םלוע רעד לייװ ,טעמכ רָאי ץנאג א ,םלוע םעד ןטלאהרעטנוא ,תונותח רעסיוא

 קידנרָאפ ,ןגעלפ עכלעװ ,ןדיי עשיסור טפיוהרעביא ,םירחוס עדמערפ ןופ ןענאטשאב סנטס

 -טּפיוה רעד ןעװעג טלָאמעד זיא סָאװ ,דָארב ןיא ןלעטשּפָא ךיז ,עסעמ רעקיצּפײל רעד ןופ

 עכעלירפ יד ןטלאהרעטנוא ןבָאה רעגניז-לדיל יד .םירחוס עשידנעלסיוא עלא ןוכ טקנוּפ

 ,ץנערוקנָאק רעסיורג רעד רעביא ,רעטעּפש ןעװ .טפעשעג א ןרָאװעג זיא סע ןוא םירחוס

 ..דנאלסור ךאנ טפעשעג רעײז ןגָארטרעבירא טזומעג סרעגניז יד ןבָאה ,ןלאפעג ידָארב זיא

 לאקָאל ןסיורג א טאהעג רָאטארָאטסער רעװעשראװ א טָאה ,רָאי א טימ רעטעּפש טשרע

 וצ טוג ןביױהעגנָא טַאה טכעשעג סָאד זא ןוא ."רעדָארב. יד ןגיוצאב עבָארּפ ראכ טָאה ןוא

 עלא ןיא ןרָאפעגמורא ןֹוא ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ ֹוצ ןביהעגנָא סרעגניז יד ךיז ןבָאה ,ןײג

 ."עינעמור ךיוא ןוא עיצילאג ,דנאלסור ןיא ךעלטעטש עשידיי עניילק

 ןטסנרע ןא ןגָאורטעג רעדיל-סקלָאפ עשידיי יד ןופ טלאהניא רעד טָאה סגנאפנָא.

 רעד ךָאנ ,עקידנענייװ ,עקיריורט רענָא ,םענעגנייא ןעװעג ןענעז סעידָאלעמ יד .רעטקאראכ

 ײז ןענָאק עדָאטעמ רעד טימ זא ןעועג ןבָאה סרעגניז יד .עגאל רעטגלָאפראפ רעקיטלָאמעד

 רענדיב ,ךיא, ,"רעטסוש רענדיב ,ךיא, טימ ,םלוע ןטסָארּפ םעד ןטלאהרעטנוא טשינ טייוו

 דיל םייב ןאלּפ א ףיוא ןלאפעג ײז ןענעז .וו.א.א "רעריפ-רעסאוו רענדיב ,ךיא ,, ,"ךעטסאּפ

 םעד ןעגנוזעג טָאה רע זא ,"ןלעטשראכ. ךיז ןסיײהעג סע טָאה ןאד -- "ןרימוטסָאק, ךיז

 ךעטראפ ןטיױר א טימ ,הלגע-לעב א יװ ןוטעגנָא עקאט רעגניז רעד ךיז טָאה הלגע-לעב

 א ןופ קימימ א טכאמעג ,ךעלטנײװעג ,טָאה ןוא שטײב רעד טימ ןעמוקעגניירא זיא ןוא

 -עג ךָאנ רע טָצה ייברעד ,"ןלעטשנָאל טכאמ רע ,ןסייהעג סע טָאה ןאד סָאװ הלגע-לעב

 ".ןרָאװעג טבעלאב זיא םלוע רעד ןוא לצנעט א טּפאכ

 ןיא דָאירעּפךעדאכדלָאגראכ םעד ןוכ רעגניז-סקלָאּפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא

 .רעשזראבז לװלעװ ןעמָאנ ןרענוא טנאקאב ,ץנארקנרע ףלָאװ ןימינב ןעװעג זיא עינעמור

 ןײז ןיא טריזיריטאס גנורעטיבראכ טימ טָאה ןעדאפדלָאג ןעװ ,רעטעּפש ןרָאי טימ

 "עטעקצאפיצנאמע, עסיװעג ןוּכ גנוגײנ עשירָאטאלימיסא עכעלדעש יד *"הגלפה רוד; עמעָאּפ

 ו  :יוזא ןרעשזראבז ןגעװ רע טדער ,קלָאּפ ןשידיי ןופ ןטכיש

 ןטעב ךיא טלָאװ ,ןענעק טלָאװ ךיא
 .טכאמ-רעביוצ יד ,בא תלעב יד
 ןטעפָארּפ םעד ןלאומש טָאה סָאװ
 / .טכארבעגפיורא דרע רעד ןופ

 ..רעווענאמ ריא ןכאמ טצעי לָאז יז
 ןָאט רעביױצ ןעמײהעג ריא טיט
 רבק ןופ ךיוא רימ ןפורסיורא
 ! ןָאזרעּפ-עקיטכיװ עסיורג א

 ןטענאלפ-סקלָאפ יד ןופ םענײא
 טכאנ סנדײ סעד טנײשאב טָאה סָאװ
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 ןטעָאּפ-סקלָאפ יד ןופ םענײא
 !טכאװעג-טבעלעג קלָאפ ןראפ טָאה סָאװ

 רעדירב ענײז ןבָאה טקירדרעטנוא ןעװ
 ,ןאווָאדלָאמ רעד ןוא ךעלָאװ רעד
 רעדיל ענײז טימ טסיזראפ רע טָאה
 .ןײװ-תולג ןרעטיב סעד ײז

 .ןדישרעפ ןעװעג זיא דיל ךעלטעג ןײז
 טסײמ שיערבעה ןוא שידײ
 ןדײ םעד ןיא ןעגניזעגניײרא טָאה רע
 !טסײג ןלאנָאיצאנ-שידיי ןײז

 ,המחנ ןוא גנונעּפָאה עסיז

 לארָאמ עכעליײרפ ןוא עריטאס

 המשנ-סקלָאפ םעד ןעװג זיא רע

 .לאעדיא ןײז ןעװעג זיא רע

 ןריצלָאטש טינ ףראד רעטכיד-סקלָאפ א

 וןיגּכַאנ קלָאפ ןיז רע ומ ?ארעביא

 ןרידוטשנא רע טגעלפ סרעלעק ןיא

 הלא םיא טיק הומארעטקק ןיײז

 !רעטסײג יד לעפאב ,הפשכמ ָא
 ץנאט-ןסקעה םעד ןײג ײז ןזָאל
 :רעטסײמ מעד ןעגנערבפיווא רימ ןוא
 !!ץנארקנטרהע רעשזראבז לװלעװ

 ווא ,עיצילאג ,שזראבז לטעטש ןיא ,1826 רָאי ןיא ןריובעג זיא רעשזראבז לװלעוו

 ווו ןאשָאטָאב ןבעל ףרָאד א ןיא ךיז קידנצעזאב ,1845 רָאי ןיא עינעמור ןייק ןעמוקעג זיא

 ןופ רעדניק יד ראפ רערעל סלא ץנעטסיסקע ןײז ןענידראפ וצ ךיז ןבױהעגנָא טָאה רע

 ןוא טעברא עשירעטכיד ענעבױהעגנָא ןיז רָאפ קיטייצכײלג רע טצעז ָאד .ראדנערא ןא

 ,סײבוצ א טימ ןײװ זָאלג א ייב .טנגוי רעװיסערגָארפ רעקיטרָא רעד ייב סיוא רעייז טמענ

 -סקלָאּפ רעטעּפש ןרעװ עכלעװ ,סעיצאזיװָארפמיא ןוא רעדיל ענײז לװלעװ רָאפ טגָארט

 טגעלפ רע .רעדיל ענייז ראפ סטלָאצעג ןייק ןעמענ טשינ רע טגעלפ ביײהנָא םוצ .םוטנגייא

 טרעװ רע ןֹוא םש א רע טמוקאכ ,רעטעּפש .ןלייװראפ וצ ערעדנא ןֹוא ךיז ידכ ןוט סע

 רע ווו ,ןעגנולייוראפ ערעײז וצ ןזירק עשירינג ענעדיײשראפ ןופ רעטפָא ץלא ןטעבראפ

 .רארָאנָאה ךעלדנער רָאּפ א טמוקאב

 רעדיל ענײז ןעגניז ֹוצ טרעהעגפיוא רעשזראבז לװלעוװ רעבָא טָאה טײצ רעד טימ

 רעסאי ,רענאשַאטָאב יד ןיא ןטערטפיוא ןביוהעגנָא טָאה ןוא ,ןענָאלאס עשיריבג יד ןיא

 תוכאלמ-ילעב עשידײי ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ'ס ווו רעזייה-עפאק ןוא סעמשטערק רעצאלאג ןוא

 יד ןופ רודאבורט ןוא רעגניז רעד" ןבילבעג ןוא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע עכלעװ ראפ

 .יעינעמור ןופ ןסאמ-סקלָאפ עשידיי
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 רעד" רָאיטקא-ןדאפדלָאג רעטשרע רעד ךיוא טמאטש עּפורג-רעגניז-סקלָאפ רעד ןופ

 א ,סלא טבײרשאב רע ןעמעװ ןוא-םיא טפור ןעדאפדלָאג יװ -- ,רענדָארג רעלופטנאלאט

 -ענרעטנוא םעד ןסעזאב רע טָאה ןטײקיעכ עשירעלטסניק ענײז רעסיוא רעכלעװ* ןשטנעמ

 עלא סיוא ךיז ןענעכיײצ סע ,טפאשנגײא רעכלעוו טימ ,עיגרענע יד ןוא טומ םעד ,טסייגסגנומ

 ןיא ןעגנוזעג ןבָאה ןוא ךעלטעטש ענײלק ןיא ןרָאפעג ןענעז ערעדנא דנערעװ .סעקאווטול

 ןעמוק ןיוש רע טגעלפ ,קנעש א ןיא רעדָא ,ךיק א ןיא רעדָא ,בוטש רעכעלטנייװעג א

 עטרירעמונ ןלעטשסיוא ,עדארטסע ןא ןכאכ ,לאקָאל ןסיורג א ןכוזּפָא ,טעטש עסיורג ןיא

 ןקידנעגנילק רָאנ ,ןצרוק םעד ןגָארטעג ןבָאה ענלעװ ,ךעלשיפא עניילק ןקורד ןוא ךעלקנעב

 ,רעזנוצ םוקילא רעטכיד-סקלָאפ עטבילאב יד ןופ רעדיל עטסעֿב יד טגניז רע זא :טלאהניא

 ,טרימוטסָאק" ןעגנוזעג רע טָאה רעדיל עלא ןוא .ןעדאפדלָאנ ןוא יקצעניל ,רעשזראבז לװלעוו

 .ןצנאטוצ טזומעג רע טָאה ,דיל טסנרע וליפא ,ןדעי ןופ סולש םוצ ןוא

 וװ "רופכ םוי ברע רעד, ,לשמל ,ןענָאזרעּפ ײװצ טרעדָאפעג טָאה דיל סָאד ןעוו

 יד ןגעװ ךיז ןראּפש ןוא דיסה םוצ שטיײד רעד ןוא שטיײד םוצ עפָארטס א טגניז דיסח א

 שטײײד םענופ עּכָארטס יד ןענרעלסוא םיא ,לגניי א ןעמענ רענדָארג טגעלפ ,םיגהנימ עשידיי

 עדארטסע רעד ףיוא ןײטש טגעלפ (לָאר עשימָאק א זיא סָאד לייװ) דיסח סלא רע ןוא

 טַאה רענדָארג רעשיטקארּפ רעד .ןרעדנא םוצ רענייא טהנעטעג קידנעגניז ןבָאה ײז ןוא

 םוא .ןפָאלשנײא םלוע רעד סנטסנײמ טגעלפ רעדיל עטסנרע ייב זא ןעזעגנײא גנאל זיוש

 עסואימ עלא טימ ןעלדיזאב טוג ךיז טזומעג שטיײיד ןטימ דיסח רעד טָאה ,ןבעלאב וצ םיא

 ךָאנרעד .טכאלעג קראטש טָאה םלוע רעד .ןײרא ליומ ןיא ןעמ,קעג יײז זיא סע סָאװ תוללק

 טָאה םלוע רעד ןוא -- שטיײד ןטימ דיסח רעד טסייה סָאד -- ןשטאּפ טזומעג ךיז ײז ןבָאה

 טימ ןסילש טזומעג ןעמ טָאה ןשטאפ סעד ךָאנ ןוא ..;!ָאװארב טשטאפעג ראפרעד ךיוא

 .עקסניראמאק עשיסור עקיטסֹול א דיסח רעד ןוא דיסח א טצנאטעג טָאה שטײד רעד :ץנעט

 ןיױש ןבָאה ךעלקיטש עניוזא עכנאמ .טקידירפאב ןוא טקיצטנא ןעװעג זיא םוקילבוּפ סָאד

 ".וו.א.א ,"'לביײוו רעסעדא סָאד, ,'רעכאמ-קאבאט רעד. .יװ ,ןעמענ טאהעג

 -- ןעדאפדלָאג רעטייו טביירש -- עפוטש רעכיוה רעד ייב ןוא עדָאטעמ רעד אב;

 ןפָארטעג ןרענדָארג ךיא בָאה סאי ןיא ָאד .טסנוק-רעליּפשיוש יד ןּפָארטעג ןאד ךיא בָאה

 ןועמש יב רעדיל יד טריטויבעד ,ןײטשדלָאג ךכש ,רעפלעהטימ ןײא ךָאנ טימ טָאה רע וװ

 ."ןטרָאג ןיא קראמ

 -אפדלַאג ראכ ןרָאי ךאס א טימ ךָאנ זא ןעו וצ זיא ןטקאפ עטכארבעג ןביוא יד ןופ

 ןפורעג רעטעּפש טָאה ןעמ סָאװ םעד ןֹופ םינמיס ןעװעג ןיוש ןענעז סאי ןיײיק ןעמוק סנעד

 רעטאעט ןשידײ ןגעװ סעיזנעצער עטסטלע יד ןופ ענײא ךיוא זיא תודע ןא ."רעטאעט;

 -ימע ליאכימ רעטכיד ןשינעמור ןסיורג םעד ןעקנאדראפ וצ ןבָאה רימ עכלעוו ,עינעמור ןופ

 ןבַאה'ס רעכלעוו ןיא ,גנולעטשרָאפ-רעטאעט א ןופ רָאװעג ןרעװ רימ רעכלעװ ןופ ,וקסענ

 םענופ טריזירעטקאראכ טרעװ'ס ןליּפש סנעמעװ ,רענעמ עלא ,ןענָאזרעּפ 16 טקילײטאב ךיז

 ןוא ,גנולעטשרָאפ רעד ןיא עטקילײטאב לָאצ רעד טיול ייס ."טוג רעייזק סלא טנעזנעצער

 ןעדאפדלָאג-ראפ א זיא סָאד זא תועמשמ זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא יז ןעװ עטאד רעד טיול ייס

 ,.1876 רָאי ןראכ ,עינעמור ןיא רעטאעט שידיי ןופ ץנעטסיסקע רעד ןגעװ .גנולעטשרָאּפ

 השמ רעקירָאטסיה ןוא טסיצילבוּפ ןשינעמור-שידיײי םענופ סעיזנעצער יד תודע ךיוא וגָאז

 רָאי ןיא רעטאעט ןשידיײ ןגעװ עיזנעצער עטשרע ןײז ןָא טבייה רעכלעװ ,דלעפצראווש

 -אלק ערעזדנוא -- (1874 טסײה סָאד) ךרע ןא ,רָאי ײרד, :תורוש עקידנגלָאפ טימ 7
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 ןסעיּפ ןליּפש סָאװ ,סעפורט עכעלטע ןעמוקעגפיוא ןענעז עינעמור ןיא ןדיי אב יװ--ןרעמ

 טימ טנגעגאב סָאד ןבָאה ןעגנוטײײצ עשינעמור עכעלטע .ךארּפש-דיײר רעקיטנײה רעד ןיא

 ."ןדיי ןוכ תודימ עטכעלש יד ןרעסעבוצסיוא ?טימ טוג א זיא'ס זא קידנגָאז ,עיטאּפמיס

 רָאי 12 רעביא ןיוש , .רע טביירש 1885 רָאי ןופ רענײז עיזנעצער רערעדנא ןא ןיא ןוא

 -עג יוזא יד ,לָאמ ןטשרע םוצ ,דנאל ןיא ןזיואב ךיז ןבָאה'ס טניז (3 ןופ טסייה סָאד)

 -סקלָאפ ןיא ןסעיפ עשילארטאעט ןלעטשרָאפ ןגעלפ עכלעװ סעפורט עשיטילעארזיא ענעכור

 -עג ךעלגעמ טָאה םלוע ןטײרב םעד דצימ גנוציטשרעטנוא יד ;טקעלאיד ןשידיי ןכעלמיט

 ."ןסקאוו ןלָאז תוחוכ ערעײז ןוא ןרעמ וליכא ךיז ןלָאז יײז טכאמ

 1877 רָאי ןיא טָאה רעקיָאטסיד רעד סַאװ סָאד זא ןעמענוצנָא ךָאד רעבָא זיא'ס

 ןיוש ןבָאה (סָאװ) ךעלקיטש עכנאמ. ענעי ֹוצ ךָאנ רעהעג "סעסעיפ-רעטאעט.; ןפורעגנָא

 "....ה.א.א "לבי רעסעדא סָאד, ,'רעכאמ-קאבאט רעד, יװ ןעמענ טאהעג

 ,עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ *עטכישעגרָאפ, ענעפורעגיוזא עצנאג יד רעבָא

 -עגנָצ ךיוא טָאה ןעדאכדלָאג ןעװ ןלינא ,לייוװ ,ןטסנידראפ סנעדאפדלָאג טשינ טרענימראכ

 טָאה ,ראוטרעּפער םענעביהעג רעַײז טשינ א טימ סאי ןיא טעברא-רעטאעט ןײז ןביוה

 רעטאעט סלא טכארטראפ ןָא בײהנָא ןופ ןיוש ףָאטש ןשיטאמארד ןװיטימירּפ ןייז רעבָא רע

 יו ןדער ןעמ ןָאק ןעגנולעטשרָאפ עטריזינאגרָא ענײז ןופ טשרע ןוא ,עניב רעד ראפ

 -ומ ןייז ,עיזעָאּפ ןײז ,טייקיעפ-עיצאװרעסבָא ןַײז .רעטאעט ןשידיי ןופ ביױהנָא םעד ןגעװ

 עשילארטאעט יד טָאה רעכלעװ ,לארטאעט םעד ןפרָאװעגרעטנוא ךיז ןבָאה טיײקשילאקיז

 עלאנָאיצאנ טימ ,ץעזעג ןוא ןילפיצסיד א וצ ןביוהרעד רעטעּפש ןעגנוגנידאב עשינעצס

 ןרָאי ךסא ךַצנ טעװ ןעמ עכלעװ ןֹוּכ ןוא טנייה ךיוא קיטליג ןענעז עכלעוו ,ןטראנגייא

 .ןענרעל וצ סעפע ןבָאה

 רעקירָצטסיה-רעטאעט עטסקיטכיװ יד ןגיווואב ןנָאה סָאװ תוחנה יד ןעװעג ךיוא ןענעז סָאד

 ןופ ןיז ןתמא ןיא ,רעטאעט ןשידיי ןופ בױהנָא םעד ןקיטעטשאב וצ קימיטשניײא רעשרָאפ ןוא

 ןוא ןעמָאנ םעד טימ ןדנובראכ זיא סָאװ בײהנָא ןָא ,עינעמור ןיא ,1876 רָאי ןיא ,טרָאװ

 קיטױנ ראּכ יקצאש בקעי ר"ד טלאד 1926 ןיא .ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ טײקיטעט רעד

 :רעטרעװ עקידנגלָאֿפ טימ רעטאעט סנעדאכדלָאג ןגעװ ןעגנוטכארטאב ענײז ןבײהוצנָא

 םהרבא טָאה עינעמור ןיא ןעװ ,עטאד רעשירָאטסיה רעד ןופ רָאי קיצפוכ טרעװ סע"

 ןטַײל טימ רעטאעט א ,רעטאעט ןשידיי ןלענָאיסעּכָארּפ ןטשרע םעד טעדנירגעג ןעדאכדלָאג

 :ןקידנעראכ ֹוצ ווא ןוא ."ןבעל ןשידיײי ןיא טלצרָאװעגנײא ףיט רעטאעט א ,ךײלג

 .רעטאעט ןשידי םעד ןוכ רעב םעד ראפ ןטלאהעג ךיז ןעדאפדלָאג טָאה טכער טימ ןוא;

 ךעלנעזרעּפ ,ןגײא ןײז ,,רעטאעט ןשידיי ןופ עיפארגָאיב יד" ןָא רע טפור תונורכז עניײיז

 רע .טנגֹוי ןוא טײהדניק ןײז רעביא טשינרַאג טלײצרעד רע .טשינ טריטסיסקע ןבעל

 יד ,עירעטסימ רעקידריװקרעמ תמאב רעקיוָאד רעד ןיא ןָאטעגנײירא ןצנאג ןיא זיא

 ."רעטאעט ןשידיײײ םעד ןופ ןײיטשטנא ןופ עטכישעג

 לסינא םעד טימ רושָארב ןײײז ןכורעגנָא טָאה סָאװ ,גרעבדורג-װָאקרוט קחצי ךיוא

 ןטנעמגארפ ךיוא טגנערב ,!*רעטאעט ןשידיי ןופ עלעגיוו סָאד--עשראוו- לטיט ןשירעריפראפ

 שידײ זא ןזײװאב וצ ידכ ,ערעדנא ןוא יקצאש .רד ןופ ןטנעמוקָאד עטריטיצ ןביוא יד ןופ

 גאלראפ ,"רעטאעט ןשידײ ןופ עלעגיװ סָאד ,עשראװ, -- גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי (

 1986 .ןיצ עשראוו += "דהב שידייק

32 



 ד:אב ךיז טליײא רע רעבָא ,ןעדאכדלָאג םהרבא ראפ טריטסיסקע ןיוש טָאה רעטאעט

 :ןבעגוצוצ

 רעשינעמור רעביל רעד ייב הרוכב יד ןעמענוצוצ ןסיוא טשינ טימרעד ןענעז רימ"

 ןטשרע ןַײז טלקיװעגרעדנאנאפ 1876 ראי ןיא טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא ווו ,סאי טָאטש

 רעביא רעטאעט שידיי טימ ןָאטעג םָארטש א טָאה סע ןכלעװ ןופ ,טלעצעג-רעטאעט ןעמערָא

 -רעטאעט-ןעדאפדלָאג םעד ןוכ עלעגיו סלא עטכישעג רעד ןיא טבײלב סאי .טלעװ רעד רָאג

 ,םוטעמוא ןבעל ןשידיײי ןיא טרעגריבעגנײא טסעפ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,רעטאעט םעד ןונ

 ןבעל ןעגנולּפירקראכ ןוא ןעגנולקיװטנא ,ןסקוװכָאנ ,םילוגליג ענעדײשראפ ענײז סָאװ ןוא

 ..גָאט ןקיטנייה ןזיב ךַאנ
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 ןטייקכעלנעזרעּפ עריא ןוא טייצ יד
 רוטלוק עשינעמור יד
 רעטאעט עשינעמור סָאד
 "לבעּפ עשידיי סָאד, ...ןוא

 ."רעטאעט שינעמור ןײק ךָאנ טָאה ןײלא ןעינעמור}

 .(1901 ,עיפארגָאיבָאטיוא -- ןעואפדלָאג םהובא)

 ,ןיול ןײמ וצ ָאד טכארט ךיא ןעװ ,ךיא;

 ,ןומה ןשידי ןגיה םעד-ָא ןעלמאזראפ ליװ

 ןיווק-םירופ עטעליּפשעגפיורא ּפָאק ןײז ףיוא טוידה ןדעי ןופ יד ,םיא ןוטסיוא
 ןדערּפָא ץראה ןופ םיא ראפ ךיז

 ,ןדעי ,ןדעי-א גנאל ָאד טסוװאב ןײז ןיוש טפראדעג סָאװ ,ןלײצרעד ןוא

 ,טלעװ רערָאג ףיוא םש ןטכעלש ןײז ןופ ןלײצועד םיא

 דלעה רעטמעשראפ רעד ךָאנ טנײה זיב זיא רע זא

 ןדנעגעל ןוא תוישעמיאבב עלא יד ןופ

 .קלָאפ רעזדנוא ןיא םוא ןעײג ײז סָאװ

 ."קלָאט א טימ ,תילכת א טימ עלא ןשיװצ רעדורב רעטסטמעשראפ רעד

 א קעאפ שוז" ןאװ ןצ העד-'? .ע רטס העד ןוצ - כהעפנרעטש בקעי)

 ((8 ,תאוהפעפ ,טשעהאקוב ,'ןבױש/ -- "פאלאו רעזװ

 ןבעל ןגעװ ףירגאב ןשלאפ א ןעמ טָאה עקירעמא ןיא,

 ."עּפָארײא-חרזמ ןיא

 קרַאי-וינ ןיא ןטלאהעג עדעד א ןיא -- רעגנאמ קיציא)

 .(1961 -- ײליבוי ןט-60 ןײז וצ



 קיטיײײצכײלג ןוא ןסיורג גונעג א רענעײל םעד ראכ טכארבעג ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ

 ןיא טלמאועגנָא ךיז טָאד סָאװ לאירעטאמ ןרעײהעגמוא םעד ןופ ליײט םעניילק גונעג

 עשידיי ענעדיישראפ ןופ גנארד םעד ןגעװ תודע טגָאז סָאװ לאירעטאמ א ,תורוד ןופ ךשמ

 ןעמוק וצ ,טנײה טגָאזעג ןטלָאװ רימ יװ ,רעדָא ,הלואג-עניב וצ ןעמוק וצ ןעמרָאפ-רעטאעט

 ןיא רעטאעט ןשידיי םענונ ןײטשטנא םוצ זא ןבעגוצ רימ ןליװ ,ןײש-רָאטקעלּפער ןיא

 יװצ טקריװעגטימ ןבָאה ,'ךיײלג ןטײל טימ רעטאעט א" סלא ,עיצוטיטסניא סלא ,עינעמור

 .ןרָאטקאפ-טּפיוה

 עיצולַאװע אזא לָאז סָאװ חוכיטעטירָאטױא רעד טלעפעג רעטלעלטימ ןיא טָאה'ס, ביוא
 וצרעד ןײז טיירג ןוא ןעשעג לָאז יז ןלעװ ךיוא רעבירעד ןוא ןשטנווועג ןוא ךעלצינ ראּכ ןטלאה
 1876 רָאי ןיא טָאה ,(יקצולירּפ)-- ,ןײטשטנא לָאז רעטאעט עשידי סָאד זא -- ןעלעהוצטימ

 ןוא טפראדאב טָאה טײקכעלנעורעּפ אזא סָאװ תולעמ עלא טגָאמראפ ןעדאפדלָאג םהרבא

 טלעטשעג ורמוא ןשירעטכיד ןצנאג ןײז ןוא טנאלאט ןצנאג ןײז ,ןסיװ ץנאג ןײז טָאה רע
 .רעטאעט שידי א ןדנירג ןוּכ עעדיא יד ןכעלקריװראפ ןופ טסניד ןיא

 טנָאקעג טָאה סָאד" לי טשינ עעדיא ןײז ןכעלקריװראּכ וצ םיא זיא ןעגנולעג ןוא
 -רוטלוק עשידיי יד ןיא טּפינקעגנָא טָאה רע לײװ אקווד רָאנ ,"רעטסומ ןדמערפ א טול רָאנ ןעשעג
 טעמכ ,רעטאעט םעײנ ןיא רבע םענוּכ טכארבעגניירא טָאה ןוא סעיצידארט עכעלטכישעג

 ןסירעג ךיז טָאה'ס ןוא טייקשילארטאעט ןוּכ ןרעק א טאדעג ךיז ןיא טָאה'ס סָאװ ץלא

 -גָאלאיד ערעלוּפָאּפ ןוא ןטעשזוס עלא טעמכ .קלָאפ םוצ ןײגרעד ןוא קורדסיוא ןעמוקאב וצ

 םוטרעטלא ןופ ,ןדיי יב טריטסיסקע ןבָאה סָאװ ,ןעמרָאפ-ליּפש ןוא-ץנאט-גנאזעג עקיטרא
 ,ןפאשעג חסונ רעײז ןיא ןוא טצונעגסיוא ןעדאפדלָאג טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ םוצ זיב

 רָאג ןיא רעטאעט ןשידִַײ ןופ גנולקיװטנא רעד ףױא םתוח ןײז טגײלעג טָאה סָאװ חסונ א

 יןשידיי םעד ףיוא רָאנ טשינ ,רעדנעל עסיװעג ןיא ,ןוא גָאט וצ טנײה זיב טלעװ רעד

 ןעדאכדלָאג טײקכעלנעזרעּפ יד זא ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא קיטײצכײלג רעבָא זומ סע

 .ןדָאב ןקיצניג א ףיוא עינעמור ןיא ןּפָארטעגנַָא טָאה יז ליײוװ ןטּפיוהאב טנָאקעג ךיז טָאה

 רעטאעט עשידיי סָאד זיא סָאװראכ עגארכ יד ךיִז טלעטש ןעמ יװ טוג יוזא טקנוּפ ,ןרָאװ

 דלונ רעטאעט עשידיי סָאד זיא סָאװראנ ןגערכ ךָאד ןעמ ןָאק ,טעּפש יוזא ןעמוקעגפיוא

 טאהעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס ווו ,רעדנעל ערעדנא יד ןיא טשינ ןוא עינעמור ןיא ןרָאװעג

 ףיוא רעפטנע רעטסטיײרפשראכ רעד .רעירפ ןרָאי רעקילדנעצ טימ ,ןווװרּפ ערערעמ ןזיוואב

 םיא ןבָאה סָאװ עטשרע יד ןשיװצ ןעװעג זיא ןײלא ןעדאכדלָאג ןוא -- זיא עגארפ רעד

 רעגניז-סקלָאפ יד ווו ןלאקָאל ןוא סרעלעק-ןייװ יד ןעװעג ןענעז עינעמור ןיא זא -- ןבעגעג

 ןסקאוועגסיוא זיא טרָאד ןופ ןוא רעדיל עטרימויטסָאק ערעײז טימ ןריצודָארּפ ךיז ןגעלפ

 רעבָא ,גנוטּפוהאב רעד ןיא ךיוא טקעטש ,ןגָאז ןעמ זומ ,סעּפע .רעטאעט עשידַײ סָא*

 ךָאד ןבָאה רעלעקנײװ עכעלעזא ןיא .םרוג-טּפיוה רעד ןעװעג טשינ טייו ןיא ןיילא סָאד
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 עכלעזא .עינעמור ןיק ןעמוקעג ןענעו ײז רעדיײא ןרָאי ךסא רעגניז-רעדָארב יד ןביױהעגנָא

 רעפטנע רעד .טעטש ערעדנא ןיא ןוא סעדא ,עשרא ןיא ךיוא טריטסיסקע ןבָאה סרעלעקנייוו

 עגאל רעלאיצַאס רענײמעגלא רעד ןיא לכ םדוק -- גנונײמ רעזדנוא טול --- ךיז טניכעג

 יד ןוּכ גנאלקּפַא רעד ןעװעג ןענעז סָאװ ןעגנוניישרעד יד ןיא ,עינעמור ןקיטלָאמעד ןופ

 ןענעז טָאװ ןעגנונישרעד יד ןיא ןוא 1848 רָאי ןוכ עיצולַאװער רעד ךָאנ ןעגנורעדנע

 וצ ידכ ןיירא זיא עינעמור ןכלעוװ ןיא גירק םעד תעשב ןוא ברע קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 ,ןטציא ןיב ,ללכב ,ןענעז ןעגנונישרעד יד .1877 רָאי ןיא ,טײקיגנעהּפָאמוא ןייז ןרעבָארעד

 ןשידיי ןוּכ עטכישעג יד ןבירשעג ןבָאה סָאװ יד ןוכ טכארטאב ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טשינ

 גנויײטשטנא רעד ןשיװצ גנאהנעמאזוצ א ןעז וצ טװורּפעג ָאי ןבָאה סָאװ יד ןוא רעטאעט

 -אמרָאפניא רענעלטנירג א ןָא ,ןבָאה ,עינעמור ןוכ הביבס רעד ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ

 ןיא לבעּפ עשידי סָאד. זא רעטרעװ סנעדאפדלָאג ןעמונעגרעביא ,ןעלכעלפרעביוא ,עיצ

 -ליב ןוּכ עכוטש רעקירעדינ ליכ א ףיוא ןענאטשעג זיא ,טייצ רענעי ןיא ,יודלָאמ רעד

 -- עיצילאג ןוא דנאלסור ןוכ לבעּפ ןשידיײ םעד ןגעק גנולקיװטנא עקיטסײג ןוא גנוד

 יז טָאה ןעמ סָאװ ,תו:אלמ-ילעב ענעסקאוועגסיוא ,עיור ןופ ןענאטשאב סע זיא סנטסנײמ

 :זא ןוא "עינעמור ןײק ןצענערג עשיסור יד רעביא טלעטשעגרעבירא טיײהרעגנוי

 "...טעדליבעגמוא ןוא יור ןעװעג ךָאנ זיא ןיילא ןאווָאדלָאמ רעד ,,

 עשידיי עקיטרָאד סָאד ןוא -- רעטאעט-שינעמור ןייק ךָאנ טָאה ןײלא ןעינעמור;

 "..רעטאעט -- טסײה סָאװ ףירגאב ןייק ךָאנ טָאה ?לבעּפ

 יד זיא ןטכיזניד עסיװעג ןיא ,זא ןזײװאב וצ תויאר ךייא ןעגנערב ןעמ ןָאק רעניז

 ערעדנא ץנאג א ןעװעג זיא עגאל ענײמעגלא יד זא ןזײװאב יד רעבָא ,ןעװעג יוזא עגאל

 .רעטערקנָאק ןוא רערעמ רועיש א ןָא ןענעז

 ײה א טימ טײצ רענעבענעג רעד ןוכ דליב סָאד ןצנאגרעד ןװורּפ ןלעװ רימ

 רעד ןוכ ,עינעמור ןיא עגאל רעלאיצָאס ןוא רעשיטילָאּפ רענײמעגלא רעד ןוּכ ןטקעּפסא

 ןטקעּפסא עקינײא טימ ךיוא יװ ,טרכב רעטאעט ןוא לל?כב רוטלוק ןוכ טיבעג ןפיוא עגאל

 רעײז ןוא בצמ-רוטלוק רעײז ןגעװ ,ןדיי יד ןונ עגאל רעשיטילָאּפ ןוא רעלאיצָאס רעד ןוכ

 עסיוועג ףיֹוא טיײקמאזקרעמפיוא יד ןעיצ ןוא ןשינעעשעג עטסקיטליװ יד וצ גנויצאב

 .ןלעטשטסעפ ךיז ןזָאל סָאװ סעיגָאלאנא

 א רעביא טרעקאלפעצ ךיז טָאה 1848 רָאי ןוּכ עיצולָאװער רעד ןֹופ םאלפ רעד

 ןיא ,ןילרעב ןיא ןוא ןיװ ןיא ,ָאמרעלאּפ ןיא ןוא זיראּפ ןיא .עּפָאריײא ןוכ לײט ןסיורג

 סָאװ ןענופעג סעעדיא עיינ יד ןבָאה ,טשעראקוב ןיא ןוא עקָארק ןיא ,גָארּפ ןיא ןוא טסעּפ

 .רעגנעהנָא רעמ לָאמא

 ןעװעג ןענעז גנולקיװטנא ריא ןוכ ןעמרָאפ יד ןוא עיצולָאװער רעד ןוּכ תוביס יד

 .דנאל וצ דנאל ןופ ןדײשראכ יא ךעלנע יא

 יו ,תוחוכ-ריצודָארּפ עיײנ יד ןוּכ גנולקיװטנא רעד ןיא סעידאטס ענעדײשראפ יד

 -עטש יד טמיטשאב ןבָאה ןשינעטלעהראכ-ןסאלק עקידנריטסיסקע יד ןוּכ סעידאטס יד ךיוא

 ,ןלשמל ,ךיירקנארכ ןיא .תוחוכ עשיטילָאּפ-לאיצַאס יד ןשיװצ ןסיוטשנעמאזוצ יד ןוא גנול

 -יזאב ֹוצ רָאנ ףמאק רעײז ןיא ליצ סלא טאהעג ןבָאה רעלעירטסודניא-םירחוס יד תעשב

 ןטכיש-רעטעברא יד ןבָאה ,ןריקנאב עסיורג יד ןופ םישזער םעד טכאמ רעד ןוכ ןקיט

 טָאה רעדנעל ערעדנא ןיא .ןעמרָאפער עלאיצָאס ןוא טכער עשיטארקָאמעד ראפ טפמעקעג

 ראפ ,טפאשרעה רעלאדָאעּפ ןגעק טפמעקעג גנורעקלעפאב עשיטָאטש יד ןוא םוטרעוּפ סָאד
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 ,ןראגנוא ,רענעילאטיא ,ןקאלָאּפ ,רענעמור יד .טײקיגנעהּפָאמוא רעלאנָאיצאנ ןוא טייקינייא

 .עיצאנימָאד רעדמערּכ ןוכ יא גנוקירדרעטנוא רעלאדָאעפ ןופ יא ןטילעג ןבָאה ,ןברעס ,ןכעשט

 -רעניא ןעװעג ןענעז סע םרוג סנעמעװ ,רעדנעל עשינעמור יד ןופ עיצולָאװער יד

 ,"קלָאפ םענופ ןדײל ןוא ןייּפ רָצי טרעדנוד ןצכא יד ןיא עטלצרָאװעגנײא ףיט, תוביס עכעל

 -רֶא ןא זיא ,ןבירשעג טָאה עיצולָאװער רעד ןונ רעריפנָא רעד ,וקסעשטלאב עאלָאקינ יװ

 רעבָא ןענעז ןשינעעשעג יד .עּפָאריײא ןיא ןשינעעשעג ערענָאיצולַאװער יד ןוּכ לײט רעשינאג

 .עיצולָאװער רעשינעמור רעד ראכ "טײהנגעלעג, יד רָאנ ,םרוג רעד ןעװעג טשינ

 ןבלעז טעד ןיא ךיז קידנעלקיוװרעדנאנאכ ,ןעגנוגנידאב עכעלנע ןוּכ קידנסקאווסיוא;

 ןא טאהעג 1848 רָאי ןופ עיצולָאװער יד טָאה ,ןליצ עמאזניימעג קידנרימאלקָארּפ ,דָאירעּפ

 רעד ףיױוא סָאװ טקאכ רעד .רעדנעל עשינעמור ײרד עלא ןיא רעטקאראכ ןכעלטייהניײיא

 -ּפָא -- ןליצ עטסכעה עבלעז יד ןבירשראפ ןעװעג ןענעז ןצניװַארּפ ײרד עלא יד ןוּכ ןָאּפ

 -ָאמעד ןרעבָארעד ,םירעיופ-ענעגייאבייל יד ןעיירפאב ןוא טפאשטכענק עלאדָאעּפ יד ןפאש

 ןוא טייקינײא יד ןכאש ,טפאשרעה רעדמערּכ ןוכ ןעירפאב ךיז ,ןטייהײירפ עשיטארק

 עמאזנײימעג יד ןוא סערעטניא ןעמאונײמעג םעד טזײװאב -- טײקיגנע;ּפָאמוא עלאנָאיצאנ

 יד ץָארט ,קלָאפ ןבלעז םעד ןוא םענײא ןופ ןיז עלא טקיניאראכ ןבָאה סָאװ סעיצאריּפסא

 (1."תוציחמ עכעלטסניק ןוא עקילײװטיײצ

 עטכישעג ענרעדָאמ יד ּפָא ןקרעמ סָאװ ןטנעמָאמ עשיטילָאּפ-לאיצָאס עטסקיטכיוװ יד

 .עסערּפ רענעגײא ןײז ןיא ,טנעמָאמ רעדעי ,גנאלקּפָא ןטײרב א טאזעג ןבָאה עינעמור ןוכ

 -עגײנ רעד) (!?:טמסט} 1סעג8מ/ ןלאנרושז יד ןפאשעג טָאה 1848 ןוכ עיצולָאװער יד

 יד ךיוא יװ .א.א (קלָאפ ענערעװוס סָאד) 62סקסעט} 50061209/ ןוא (רענעמור רענעריוב

 -סיורא ןבָאה ,ןרָאװעג טקישראפ ןענעז עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער עשינעמור יד סָאװ עסערּפ

 .דנאלסיוא ןיא ןבעגֶעג

 עשיטסילאיצַאס ןוא רעטעברא יד ןענײשרעד וצ עינעמור ןיא ןָא טבייה 1869 ןופ

 רעד, (0?1,1073זט1 1018 ,"ןלאנא עשיפארגָאּפיט יד, ,,2281616 11009121106* .עסערּפ

 (0021סמקס01;גוג19 ;(1877) *טסילאיצַאס רעד, 4 50014115?ט1ע .(1872) "רעטעברא רעשינעמור
 4 14601548 90012149 ,"עיקאד עקידנעמוק סָאד . 4122014 ע11402161 ;(1881) "רעלטייצטימ רעד,

 ,"טעברא יד, 421ט0029 :"טכער-ןשטנעמ. 412:6060:16 סנמט}טוגע *טפירשטייצ עלאיצָאס?

 טרעדנוהרָאי ןט-20 ןוּכ ןרָאי עטשרע יד ןיא .א.א *טלעװ עײנ יד, 41.ט1062 םסטגז

 יד ןאד (1902) *עינעמור עקידנטעברא סָאד. 414001812 זחטמס1402161/ ןעניישרעד ןָא טבייה

 .עסערּפ עלאקידניס עכיײר א ןוא "טפנוקוצ עלאיצָאס יד, 4 01160131 5001419 טפירשטייצ

 םענוּכ ןנעל ןשיטילָאּפ-לאיצָאס ןיא ,טקירדעגסיוא ןבָאה סעיצאקילבוּפ עטנאמרעדנביוא יד

 ןעמעװ -- טאיראטעלָארּפ םעד ןופ -- סאלק ןטסנטירשעגרָאפ םענופ טקנוּפדנאטש םעד ,דנאל

 .ײטראפ ענעגײא ןייז ,1893 ןופ קידנבױהנָא ,טריכעגנָא טָאה'ס

 ןענעכערוצ ךָאנ ןעמ ףראד ןטפירשטייצ ןוא ןלאנרושז ,ןעגנוטייצ עטנאמרעד יד וצ

 ןטפאשלעזעג ענעדײשראכ ןופ ,עכעלטפאשנסיוו ,עשירארעטיל) סעיצאקילבוּפ ײר עצנאג א

 ןשידי םענופ ןבעגעגסיורא) *רוטאנ יד רעדָא סיסיא. 41515 פ4ט '42?ט:2ע עכלעװ ןשיװצ

 עשירארעטיל, {60תטסעטגעג 1166128169 (1863 --- 1815) ,שאראב וילוי ר"ד ןטגרעלעג

 1) 94614 2290: 1590112 2201020161, תמטסטע6931, 1974 1:410נ18 .014200108 51 12662808108.

 ןכ8ק , 213--244
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 :"עימעדאקא רעשינעמור רעד ןופ ןלאנא. 62021616 20024600161 150108069 ;"ןסעומש

 -נַאק ..615661514 6?6001זמס12מ39 ;'טכירשטייצ עכעלטפאשגסיוו , ( 1461948 ל11108{611 ע
 .ערעדנא ךאסא ןֹוא "טפירשטייצ ענארָאּפמעט

 -ארעטיל עשינעמור יד טימ טכאמ טרעדנוהרָאי ןט-19 ןוּכ טפלעה רעטיײװצ רעד ןיא

 ענעעזעגנָא עכלעזא ןוכ טנאלאט םעד קנאדא ילבפיוא ןקיטײטאב ןוא ןקישאר א רוט

 :(1890 --- 1821) ירדנאסקעלא עליסאוו ;(1885--1810) וקסערדנאסקעלא ערָאגירג יװ רעביירש

 עאלָאקינ ;(1872 --- 1819) ונאעניטנילָאב עירטימיד ;(1852 -- 1819) וקסעשטלאב עאלָאקינ

 ונאעשטינלעגַאק ליאהימ ;(1870 --- 1802) וקסעלודאר עדאילעה ןָאי ;(1860 -- 1819) ןָאמיליפ

 סָאד .(1876 -- 1812) ירגענ עקאטסָאק (1868 -- 1808) יזורגענ עקאטסָאק :(1872 -- 1802)

 ןופ ןוא גנוכאשסקלָאפ רעד ןוּכ טריריּפסניא ךיז טָאה רעביײײרש ענעעזעגנָא יד ןופ קרעװ

 קלָאפ םוצ עביל עפיט א ןזיועגסיורא קרעװ ערעײז ןיא ןבָאה ייז .ןטיונ סקלָאּכ םעד

 ײז ןכלעװ קנאדא ,ןימאמ ינא ןשירעלטסניק ןוא ןכעלפאשלעזעג םענעטירשעגרָאּפ א ןוא

 ןבירשעג ןבָאה עלא טעמכ .רוטארעטיל רעשינעמור רעד ןוכ רעקיסאלק ןרָאװעג ןענעז

 -- קיטירק ןוא רוטארעטיל רעד ןונ סרענאשז עטסנדײשראכ יד טימ טריסערעטניא ךיז ןוא

 .װ.א.א טסנוק ןוּכ ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט ,רעטאעט ,רָאלקלָאפ ,עיזעָאּפ

 לשמל יװ ,עינעמור ןיא ןשינעעשעג עשירָאטסיה עטסקיטכיװ יד ןופ ןערב עמאס ןיא

 ןוכ ןעײר עטשרעדָאּפ יד ןיא ןענאטשעג רעבײרש יד ןענעז ,1848 ןופ עיצולָאװער יד

 רָאי ןופ םארגָארּפ סָאד .קלָאכ םענוכ טכער עלאיצַאס ןוא עלאנָאיצאנ יד ראכ ףמאק

 רעזײװגעװ א טיײצ עגנאל א ןעװעג זיא 'ערארעטיל אישטאד. טפירשטײצ רעד ןופ 0

 יד ךיז ןרעמראכ טײצ רעד ןיא .רוטארעטיל רעשינעמור רעד ןוכ גנולקיווטנא רעד ראפ

 טכעלטנפעראפ '"זחששמ יד. (1:2:1011249ע טפירשטייצ רעד ןיא .סעיצאקילבוּפ עשירארעטיל

 ,קלָאפ ןשינעמור םענוּכ רעטכיד רעטסערג רעד ,1866 רָאי ןיא ,קרעװ עטשרע עניײיז

 עמעָאּפ ענערָאװעג טמיראב ןײז וקסענימע רעסיורג רֶעֹד טפאש 1876 רָאי ןיא .וקסענימע יאהימ

 סָאד ךױא רע טפאש 1876 רָאי ןיא ."רעיראטעלָארּפ ןוא רסייק, 4 ן 91 10:01612:װ

 ןענײשרעד 1878 ןיא ןוא ''ילאק,, ,,021מ" רָאלקלָאפ ןוּכ טריריּפסניא ,קרעװ רעטסיימ

 -עגנָא סוקסענימע ןקיטכעראב עכלעװ "ןרעטשנגרָאמ רעד. ןוא "ווירב יד, קרעװ-ןיורק ענײז

 -אלק סלא ךיוא רָאנ ,רוטארעטיל רעשינעמור רעד ןופ רעקיסאלק סלא רָאנ טשינ טרָא ןעעז

 ןטאבעד עשיטעטסע יד .רוטארעטיל רעלאסרעווינוא רעד ןופ רעקיטנאמָאר יד ןשיװצ רעקיס

 -ָאְלֶאעדיִא ןוכ טיבעג עטסקיטכיװ סָאד טײצ עגנאל א ןענעז רוטלוק רעשינעמור רעד ןיא

 .ןטײרטש עשיג

 :ןטײקכעלנעזרעפ ײװצ יד ןיא רעײטשרָאפ ערעײז טאהעג ןבָאה ןצנעדנעט-טּפיוה יד

 ןוא טסנוק םשל טסנוק ןופ עירָאעט רעד ןוּכ טנאטנעזערפער סלא וקסערָאיאמ וטיט

 טפירש ךרוד טקידערּפעג ןוא עירָאעט יד טפמעקאב טָאה רעכלעװ ('?אערעג ונאעשזדָארבָאד

 סרעלטסגיק םעד סיוא טקירד סָאװ טסנוק תבוטל ,ץנעדנעט טימ טסנוק תבוטל טרָאװ ןוא

 וצ .ןוא קלָאּפ םוצ טײקנדנדנובעגוצ ןַײז ןוא טײצ ןײז ןוכ ןשינעעשעג יד וצ טײקטנעָאנ

 ןטױנ ענײז

 ן 1974 1330016544 ,1642802108 51 1014206108 1:0160/4 --  1401080161 1840114, )*
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 יד ןליװ סָאװ;פ טעברא רעד ןופ רבחמ רעד ךיוא זיא אערעג 'ונאעשזדָארבָאד

 םארגָארּפ עשיטסילאיצָאס עטשרע סָאד סלא טכארטאב טרעװ סָאװ ,*?ןטסילאיצַאס עשינעמור

 ,םערָאפ ןוא טלאהניא ןייז קנאדא ,טָאה סָאװ ןוא גנוגעװאב רעטעברא רעשינעמור רעד ןוּכ

 ןביײהוצנָא ןגיווא1 וליכא םיא ןוא סלעגנע ךירדירפ ןופ טייקמאזרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ

 עשיטערָאעט עשינעמור ערעדנא טימ ךיוא טקעריד ןענעקאב וצ ךיז ידכ שינעמור ןענרעל

 .ןענישרעד טייצ רענעי ֹוצ ןעינעז סָאװ ןטעברא

 םוצ עינעמור ןיא זיא ,אערעג ונאעטזרבָאד ןונ ןעגנולדנאדּפָא עשיטירק יד קנאדא"

 רעירּכ ,קיטעטסע רעד ןיא עיצּכעצנַאק עשיטסיסקראמ יד ןרָאװעג טדנעװעגנָא לָאמ ןטשרע

 * ,טינעג םעד ףיוא סעיצידארט ערעטלע טימ רעדנעל ערעדנא ןיא יװ

 טימ קירוצ זא ןרימרָאפניא וצ יאדכ זיא :.רעטאעט עשינעמור סָאד ךיש סאו

 םענרעדָאמ םעיינ ןיז ןיא ןעגנאגעגרעביא זיא רעטאעט-לאנָאיצאנ עשינעמור סָאד ןעװ ,רָאי א

 זיא סָאװ רעטאעט-לאנָאיצאנ ןשינעמור ןוכ ייזומ םעד ןעמונעגטימ ןיהא סע טָאה ,ןינב

 טָאה ייזומ רעד .עיצוטיטסניא עלאנָאיצאנ א ןײלא ךיז ראפ ןרַאװעג טיײהנגעלעג רעד טימ

 רָאי 2000" :לטיט ןרעטנוא גנולעטשסיוא ןא טימ ןינב םעיײנ ןיא טײקיטעט ןייז ןביױהעגנָא

 ."עירָאטירעט רעשינעמור רעד ףיוא רעטאעט

 -סעפינאמ רעטאעט ענעדיישראפ יד ןופ טרעװ ןשירָאטסיה םעד קידנקיסעלכאנראפ טשינ

 ןרָאי ליניוזא טימ עירַאטירעט רעשינעמור רעד ףיוא ןעמוקעגרָאּפ ןענעז סָאװ סעיצאט

 רעשרָאפ יד ןעמוקצינוצ רשפא טעװ סָאד ליײיוװ ,ייז ןגעװ ןדיײײר דלאב ןלעװ רימ) ,קירוצ

 ןעגנונישרעד-טסנוק ענעדיישראפ ןיא דָאטעמ וקידנכילגראפ םעד ןיא סערעטניא ןא ןבָאה סָאװ

 ךיוא ןבָאװ סעיצאטסעכינאמ עקינײא -- ןעז ןלעװ רימ יװ -- סָאװ םעד בילוצ ךיוא ןוא

 יד ךיז טננער (רעטאעט ןשידיי ןוּכ גנולקיװטנא רעד ףיוא העכשה עטקעריד א טאהעג

 רעטאעט שינעמור לכ-םדוק טנײמ סָאד ןוא -- רעטאעט ןשינעמור םענרעדָאמ ןופ טרובעג

 .1816 רָאי ןופ קידנבײזהָא -- ךארפש רעשינעמור רעד ןיא

 ןשיעּכָארײא םענרעדָאמ ןופ ןעלקאטקעפס עינעמור ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1819 רָאי ןזיב

 .שיליופ ,שיסור שטײ ,שינעילאטיא :ןכארּפש עדמערפ ןיא רעטאצט

 יד ןיא ןעמוקעגרָאּכ ןענעז דנאל-ןכאלאוו ןיא ןעגנולעטשרָאפ רעטאעט עטשרע יד

 רעטאעט עשינעילאטיא סָאד ןעװ ,1790 םורא ,טרעדנוהרָאי ןטנצכא ןופ ןרָאי רעקיצניײנ

 ןט-19 בייהנָא .טשעראקוב ןופ ןטשריכ עשיטָאיראנאכ יד ןשיװצ רעגנעהנָא ןענופעג טָאה

 -טּפױה רעד ןיא ןוא טָאטש-טּפיוד רעשעװַאדלָאמ רעד ןיא רעטאעט ןליפש טרעדנוהרָאי

 רעד טיול .סעפורט עשיליופ ךיוא ןוא עשיסור ,עשטײד ,דנאל-ןכאלאוו ןוכ טָאטש

 שיכירג א טשעראקוב ןיא ןפאשעג טרעװ ,אשזדאראק ולאר ןטשריכ יד ןופ וויטאיציניא

 ,רעליש ןופ ןסעיּפ ,סעּפורט עדמערפ ,ערעדנא ךיוא ןליפש רעטאעט םעד ןיא .רעטאעט

 רעטאעט עשיכירג סָאד .יניסָאר ןוא טראצָאמ ןופ סערעּפָא רעדָא ,גניסעל ןוא ןאמרעגנילק

 טָאה טנגוי ערענָאיצולָאװער יד ןעװו ,1820 ןיא ,ילבפיוא ןסיװעג א טכאמעגטימ טָאה

 הדירי א ךעלטנעק טרעװ םעד ךָאנ רָאי רָאּפ א .'סוטורב" סרעטלָאװ יב טרעטסייגאב ךיז

 גונעג ךָאנ ןליּכש סע רעבָא רעמיטנטשריכ עשינעמור יד ןיא רוטלוק רעשיכירג רעד ןופ

 *) ,,1840118 1400182161 --  1:6:6ט12 101020008 פג 26402908103, ד3טסט26511 1974, ק88-
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 יד ןענעז 1830 ןוא 1820 ןעיװצ ןרָאי יד .ןכארפש עדמערכ ןיא סעּפורט עשידנעלסיוא

 ןענעז 1848 רָאי םוצ טנעָאנ וינ 1830 רָאי ןופ .סיצאטסעכינאמ-רעטאעט ןוּכ ןרָאי עטסכאווש

 -עטשרָאּכ סנעמעוו סעּפורט עשידנעלסיוא ךסא רעײז רעדנעל עשינעמור יד ןיא קיטעט

 ראכ ,רעטאעט ןשינעמור ןופ גנולקיוטנא רעד ראנ רעטש א ולינא ןרעװ סע ןעגנול

 .ץנעגילעטניא עשינעמור עװיסערגָארּכ יד טפמעק סע ןכלעװ

 עשידנעלסיוא יד ןוּכ עלָאר עוװװיטאגענ יד רָאנ ןעז וצ שלאפ ןעװעג רעכָא טלָאװ סע

 ןופ ןבייהנָא עכאוש יד ןגעק ץנערוקנָאק עקראטש א ןעװעג עקאט ןענעז ײז .סעּפורט

 עשינעמור יד ווא רעיושוצ ןשינעמור םעד טכארבעג ןבָאה ײז רעבָא .רעטאעט ןשינעמור

 טָאה סָאװ קינכעט-עטלקיווטנא ןא ךיוא ראוטרעּפער ןשיסאלק ןלופטרעװ א ץוח רעלטסניק

 --ץנעטסיסקע ןַײז ןביוהעגנָא שיטקאכ טָאה סעכלעוו ,רעטאעט עשינעמור עגנוי סָאד טסולפנייאאב

 ,יקאסא עגרָאעג ןוּכ ,"עַאלב ןוא לירטימ , עסעיפ רעד טימ ,סאי ןיא ,1816 ןיא -- טגָאזעג יװ

 א ןעװעג זיא סָאד ."ןאיֹרָאלּכ ןוא רענסעג ןטסילאעדיא עכעלברעטשמוא, יד טיול טעבראאב

 ךיוא ןענעז רעגנאכנָא ןוא -- תוחּכשמ עשיצירכ ןונ רעדניק -- רעגנאגנָא ןופ רעטאעט

 ןבָאה סָאװ ,טשעראקוב ןוכ "אואס רעקילײה רעד, עיזאנמיג רעד ןוכ רעליש יד ןעװעג

 ,ילעדרע רָאסעפָארּפ ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא "רעגראק רעד. סרעילָאמ 1818 ןיא טלינשעג

 טבייה טײצ רעבלעז רעד ןיא .וקסענָאנ ןוכ טצעזעגרעביא "אבוקעה, רעטעכש רָאי א ןוא

 רעכלעוו (1863 -- 1192) וקסעראקאוו וקנאי רעטכיד רעד רעצעזרעביא סלא טײקיטעט ןײיז ןָא

 עקיגנארטייוצ ןונ רעטקאראכ ןשיטָאירטאּפ א טימ ןסעינ שינעמור ףיוא רעביא טצעז

 עשינעמור סָאד ןקראטשראפ וצ ידכ ,ןיסאר ןוּכ "סוקינאטירב. ךיוא רעבָא ,רעביײרש עשטייד

 -1777) וקסעלָאג וקיניד רעביירש רעד טנידרא? ךיז טָאה גנוצאשּפָא ערעדנוזאב א .רעטאעט

 רעשירארעטיל, רעד ןונ םארגָארּפ ןיא ,1827 ןיא ,ןבירשראכ טָאה רעכלעו (0

 ןטנאטעליד טלינשעג ךָאנ ןבָאה 1830 ןיא .רעטאעט שינעמור א ןדנירג סָאד "טפאשלעזעג

 ןיא ןרָאװעג ןפאשעג זיא סָאװ ,'טפאשלעזעג עשינָאמראהליפ , יד טשרע ."רעגייז רעד, סעובעצָאק

 רעכלעוװ ןיא קיזומ ןוא עיצאמאלקעד ראנ לוש א ןדנירג וצ טימעג ךיז טָאה ,1833 רָאי

 טניישרעד ,1836 -- 1835 ןרָאייד ןיא .רעלינשיוש עבענָאיסעּפָארכ ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענעז סע

 "רעטאעט-לאנַאיצאנ ןופ טפירשטיײצ"* יד ,וקסעלודאר עודאילעה ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 ךיז טָאה עכלעװ גנוגעװאב-רעטאעט רעשינעמור רעד ראכ סערעטניא םעד טקעװ סָאװ

 יד ןֹוּכ ןרָאװעג טלינשעג זיא סָאװ לקאטקעפס רעטשרע רעד .ןעלקיוװטנא וצ ןביוהעגנָא

 ןיא ןרצװעג טלושעגסיוא ןענעז עכלעװ ,רעלינשיוש עשינעמור עלענָאיכעּפַארּפ עטשרע

 זיא סע ןעװ ,1837 טסוגױא ןט-30 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ,לוש-רעטאעט רעשינעמור רעד

 ןעגנורעטש עסיװעג .וקסעלודאר עדאילעה ןונ ,בוט-םוי-רוטאנ רעד" זרָאװעג טלטשעגרָאּכ

 יד ןשסיװצ ןעגנוביר ענעדישראפ ךיוא יװ ,ןענאגֹרַא טכאמ יד ןוכ ןעמוקעג ןענעז סַָאװ

 טמוק 1845-18236 ןרָאי יד ןשיװצ .ןביײהנָא עקידנגָאזוצ יד רעטנוא ןבָארג ,ןשטנעמרוטלוק

 רעטעּפש ףיוא רעדיװ טילב סע .דנאל-ןכאלאוו ןוכ רעטאעט ןשינעמור ןיא הדירי א רָאפ

 עקאטסָאק רעבײרש ןוא רעלינשיוש םענעעזעגנָא םעד ןוּכ ןעגנוגנערטשנָא יד קנאדא

 לינשטסעפ סָאד, סאי ןיא טליכשעג ךָאנ טרעװ 1843 ןיא .(1877 -- 1815) עלאישזדאראק

 םעד ןיא רעבָא ,עּפורט-ןטנאטעליד א ןופ ,יקאסא ןופ ,"רעכעטסאּפ עשיװָאדלָאמ יד ןופ

 יעטאמ רעליּפשיוש רענערָאװעג טמיראב רעטעּפש רעד ךיוא ןיוש ךיז טקילײטאב ליּפש

 ןיהא ןעמוק ןטימ טקראטשראפ טרעװ סאי ןופ רעטאעט לאנָאיצאנ עשינעמור סָאד .ָאלימ

 סע ןעװ רעדנוזאב רָאג ןוא עלאישודאראק עקאטסָאק רעבײרש ןוא רעליּפשיש סםעד ןופ
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 רעשיװָאדלָאמ רעד ןופ ןטײקכעלנעזרעּפ עטסנעעזעגנָא יירד יד גנוריפנַא ןײז רעביא ןעמענ

 עכלעװ ,ירדנאסקעלא עליסאֹוו ןוא יזורגענ עקאטסָאק ,ונאעשטינלאגָאק ליאהימ ,רוטלוק

 םענופ ןעגנולעטשרָאּפ יד, .רוטארעטיל עשיטאמארד עשינעמור עינ א ןפאש ןוא ןציטש

 -ספמאק א טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טימ רעד ןיא ןרעװ ,עװָאדלַאמ ןיא רעטאעט ןשינעמור

 רעיושוצ עשיטסאיזוטנע יד ,ועבָאהטנאמ יד ןופ רעיטשרָאפ יד ןגעק ןטיירטש סע וװ דלעפ

 * :ןסעיּפ עשיריטאס סירדנאסקע:א ןופ

 עוװויסערפער ןעמענוצנָא טקיטעּפשראפ טשינ ךיֹו טײטשראפ ןבָאה ןענאגרָא-טכאמ יד

 -- 1819) .ָאסור וקעלא רעביירש סעד ןעמ טָאה יוזא .טײלרעטאעט יד ןגעק ןעלטימסָאמ

 ןרָאװעג טנארטאב ןענעז סָאװ סעידעמָאק עשיריטאס ענײז ראכ טקישראפ ,לשמל 9

 ,ינירָאדָאעט ,ורָאדָאעט רעליּפשיוש יד ."גנונעדרַא רעכעלטנפע רעד ראפ ענ:עלדעש, סלא

 .ןרָאװעג טקישראפ ךיוא ןענעז סעידעימָאק יד טליּפשעג ןבָאה סָאװ -- ןאיקול ןוא

 עסיורג סָאד סאי ןיא טנפעעג טרעװ 1848 רָאי ןרענָאיצולָאװער ןראכ רָאי ע:עלטע

 רעשינעמור רקיע רעד טלינשעג טרעװ סע ֹוװ ,רָאטקעריד סלא ָאלימ יעטאמ טימ רעטאעט

 רבוג טָאה'ס זא ןגָאז ןיש געמ רעטנעט עשינעמור סָאד ןוא ראוטרעפער רעלאנָאיצאנ

 עקידרעטײװ ןײז ןוא ןפמעק וצ טאהעג טַאז'ס רעכלעװ טימ עגאל ערעווש יד ןעװעג

 -עטרעכיזעג א זיא גנולקיוװטנא

 ךָאנ ,רעטאעט טליּפשעג שידארָאּפס ןעמ טָאה -- ןגריבנביז -- עינאווליסנארט ןיא

 לוש א ,עיצוטיטסניארוטלוק עטצאשעג א ָאד ןרעװ ןָא ט-ייה רעטאעט סָאד .1780 ראכ

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןוכ קילדנעצרָאי עטצעל יד ןיא ,ןלי:עג עכיה ןוא סעעדיא עכיוה ןופ

 ןיא זיא ,רעטסײמכָאה ןיטראמ רעקורד םעד ןוכ טלעג ןטימ ןוא וװיטאיציניא רעד טױל

 טָאה'מ וװ ,לאז-רעטאעט רעסיורג א ןרָאװעג טנפעעג 1788 -- 1787 ןרָאי יד ןיא ,ויניס

 ןופ ןסעיפ ךיוא ןוא "םלעהנראב ןָאּכ אנימ, סגניסעל ,"רעביור יד, סרעליש טליפשעג

 עשיטאמארד א שזולק ןיא טעדנירגעג טרעװ 1792 ןיא .עטעג ןוא רעילָאמ ,ריּפסקעש

 -רעטאעט ןליּפש ןַא ןעמ טבײה 1794 ןיא ןוא רעטקאראכ ןטנענאמרעפ א טימ טפאשלעזעג

 ,אציװארָא ןוכ סָאד זיא רעטאעט עטױנעג עטסטלע סָאד .װָאשארנ ןיא ךיוא ןסעיּפ

 1821 ןיא .בולק-ןטנאטעליד א ןוכ רעליּפשיוש טליּפשעג ןבָאה עס ,181/ ןיא טיובעג

 ןופ רעליש יד ןליּפש ,שזאלב ןיא .שזולק ןיא רעטאעט עשיראגנוא סָאד טנכעעג טרעװ

 םעד ןיא ןוא ךארּפש רעשינײטאל ןיא "אילאלוא. סטואלּפ ,1825 ןיא סעיזאנמיג עקיטרָא

 ויראּפישט יעטָאמיט ןוּכ ןזרעפ עשינעמור ןיא עלארָאטסאּפ א רָאפ ײז ןלעטש רָאי ןבלעז

 עטשרע סָאד ןפאשעג טרעװ ,בקעי לשריה ןדיי םענוכ װיטאיציניא רעד טל .(1887--1805)

 ןיא סעּפורט עליבאטס יד םורא ןרָאפ ץנעטסיסקע יד ןרעכיז וצ ךיז ידכ .דארא ןיא רעטאעט

 רעד ןוא סערעטניא רעד טקעװעג םורא יוזא טרעװ סע .עינאווליסנארט ןופ טעטש יד ןיא ןעצענרוט

 -עמור ןופ רעגנעהנָצ יד ךיז ןרעמ סע ,םלוע-רעיושוצ ןטײרב א יײב רעטאעט וצ קאמשעג

 סעּפורט עשיראגנוא-שטײד עקידנרעדנאוו יד .רעטאעט שינעמור ןופ ןוא רוטלוק רעשינ

 שינעמור ףיוא טליּפשעג 1815 רָאי ןיא ,ןבָאה יז וװ ,װָאשארב ןיא ךיוא טליּפשעג ןבָאז

 ןענעז ןעגנולעטשרָאּכ עשיראגנוא ןוא עשטיײיד יד ."טפאשראבכאנ עכילרעפעג יד, סעובעצָאק

 .רענעמור ןופ ךיוא ןרָאװעג טכוזאב

 1540118 1801084161, טס1 111 1261?ט12 1408061160/  םטסט1696 1964, ק29. 1117-19 *5)
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 ןופ דלאו רעד, עסעיּפ יד עּפורט עשיראגנוא ןא װָאשארב ןיא טליּפש 1830 ןיא

 -טסאג עּפורט עשיראגנוא ןא .ץנעט עשינעמור ץנארק א טימ ךיז טקידנע עכלעװ ?ויביס

 "רוטאנ רעד ןוכ בוט-םוי רעד, סעדאילעה טליּפש ןוא טשעראקוב ןיא 1840 ןיא טרילָאר

 -עמור א ."קסענאמָאר לורעירוק, טכירשטײצ רעשינעמור רעד ןיא םיחבש סיורא טפור ןוא

 גנוריּכנָא רעד רעטנוא ,װָאשארב ןיא ,1838 ןיא ,טדנירגעג טרעװ עּפורט-ןטנאטעליד עשינ

 טסאּפעגוצ ןוא ןפאשעג ךיוא טָאה רעכלעװ (1893--1812) ץיראב עגרָאעג רעביירש םענוּכ

 שָאנאי טריפעגנָא טָאה'ס סָאװ עּפורט רעשיראגנוא רעד ןיא .ראוטרעּפער ריא ראכ ןסעיּפ

 -לעװ ,וינאמ עליסאוו רעליּפשיש רעשינעמור רעד טליּפשעג ךיוא טָאה ,1847 ןיא ,שאקראּכ

 עטסקימאלפ יד ןופ רעניײא ןרָאװעג זיא ןוא דנאל-ןכאלאוו ןיא ןעמוקעג רעטעּפש זיא רעכ

 .1848 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא רעכמעק

 ענרעדָאמ סָאד ךיז טָאה גנוייטשטנא ןייז טניז ייבראכ ןענעז סָאװ רָאי 160 יד ןיא

 עטסקיטכיו יד ןוכ ענייא סלא רוטלוק רעלאנַָאיצאנ רעד ןיא טעטּפיױהדאב רעטאעט עשינעמור

 .ןבעל ן?עלטפאשלעזעג ןיא סעיצוטיטסניא

 ,ןבָאה וצ היכז יד טאהעג טָאה רעטאעט עשינעמור סָאד זא ןרעװ טגָאזעג ףראד סע

 -ָאיצאנ ענרעדָאמ ענעגיא ןא ןליײשסיורא ןביזקעגנָא ךיז טָאה'ס טניז ןרָצי עטשרע יד ןוּכ

 ןבָאה עכלעוו ,רעבײרש ענעעזעגנָא ,רעקיטירק-רעטאעט עטעדליבעגכיוה ,רוטלוק עלאנ

 -טנפע יד ןעיצרעד םעניא ןליּפש ןָאק רעטאעט א סָאװ עלָאר עקיטכיו יד ןעמונאב ךײלג

 ףיוא ןוא טירש עטשרע יד ףיוא םתוח םעד טגײלעג עקאט טָאה סָאד ןוא גנונימ עכעל

 .רעטאעט םענוּכ גנולקיוטנא רעד

 -ראפ ןיא רעטאעט ןשידיי םענופ גנולקיוטנא רעד ןיא סעיגָאלאנא ןוכ ןדייר רימ ןעװ

 םעד ,ךירטש ןע|מאזנימעג סלא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא רעטאעט ןשינעמור ןטימ ךײלג

 ןעגנאגעג ,קיטירק יד ,עירָאעט-רעטאעט יד זיא רעטאעט ןשידיײ ןיא ךיוא סָאװ טקאפ

 -גוא .רעיושוצ יד ףיוא ןוא רעליּפשיוש יד ףיוא ,רעביײרש יד ףיוא טקריװעג ןוא סיורָאפ

 ,גנורא:רעד רענעגייא ןופ ןוא קיטירק-רעטאעט רעשיעּפָארײא רעד ןוכפ סולפניא ןרעט

 ןוכ רעטאעט םוצ ןעגנורעדָאּכ ןוא ןעגנוקרעמאב טרילומרָאּפ רעביײרש עשינעמור יד ןבָאה

 ןראפ תוירחא סיורג ןופ ךיוא רָאנ ,ןסיוו ןפיט ןופ רָאנ טשינ תודע ןגָאז סָאװ טייצ רעײז

 .רוטלוק רעלאנָאיצאנ א ןופ לרוג

 ןָאק ןלימשייב יד ןוכ .1876 ןינ 1833 רָאי ןופ ,ןליּפשײב עקינייא ןעגנערב ןלעװ רימ

 -אעט עשינעמור סָאד רעכלעװ ןיא ערעּכסָאמטא-רוטלוק רעד ןוּכ ףירגאב א ןפאש ךיז ןעמ

 ןשטנעמ-רוטלוק עכעלטרָאװטנאראפ יד סָאװ ןוא טירש עטשרע ענײז טכאמעג טָאה רעט

 -אעט עשינעמור סָאד הגירדמ א ראפ סָאװ ףיוא ךיוא יװ ,טראוורעד רעטאעט םענופ ןבָאה

 .ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעטאעט עשידיי סָאד ןעװ ,1876 רָאי ןיא ,ןענאטשעג זיא רעט

 טימ רעליּפשיֹוש יד וצ טמוק (1812--1802) וקסעלודאר עדאילעה ןָאי רעבײרש רעד

 :תונעט עכלעזא

 ןענעגײאנָא ךיז ןוא ןטעָאּפ עטסטמיראב יד ןײטשראפ טוג רעײז רָאיטקא ןא ףראד?

 -רָאפ ןענָאק !ודנוא לָאז רע ,עטכישעג יד טוג ןענעק רע ףראד ?ןליכעג עקימאלּכ ערעײז

 טימ !טרעּפרעקראפ רע סָאװ ןָאזרעּפ רעד ןופ ןטפאשנדיײל יד ןוא רעטקאראכ םעד ןלעטש
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 ןענעק רע ףראד ?רוטארעטיל ןופ רָאסעּפָארּפ רעטוג א ןײז רע ףראד :רעטרעװ ערעדנא

 לָאז רע רוטפלוקס ןוא ײרעלָאמ ןופ עירָאעט יד ךיוא ןענעק רע ףראד :ץנאט ןוא קיוומ

 ?גנוטלאה ןוא גנודײלק ראפ קאמשעג םעד ןרימרָאּפ ןענָאק ךיז

 עקימאלפ א ןוא ץראה א ןבָאה ךָאנ רע ףראד ןעמעלא םעד וצ ןוא .טגנידאבמוא

 ףראד רע :טלאק זיא רע זא ןגָאז ,ןסיװ ןצנאג ןײז טימ ,רימ ןלעװ ,שרעדנא לײװ ,המשנ

 ,ןגָאז ,קיזֹומ ןיא ןסיװ ןצנאג ןײז טימ ,רימ ןלעװ םלד ןָא לײװ ,ךאלמ א יװ לוק א ןבָאה

 ערעדנוזאב א ןוא ןעזסיוא ןא ןבָאה ךיוא ףראד רע :ןרעױא יד זדנוא טרעכעל רע זא

 רָאנ םיא ןליו רימ זא ןגָאז ןוא ןגיוא יד ןכאמראפ רימ ןלעװ םעד ןָא לײוװ ,טלאטשעג

 (1"..ןעז טשינ רעבָא ןרעה

 -עגפיורא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק 'ד קידנריקיטירק (1859--1819) ָאסור וקעלז

 (?:ןבירשעג ,1846 ןיא טָאה רעטאעט ןגני םעד ףיוא טּפאכ

 ,טכעלש ,טוג--רעטאעט ןיא וא ןענאטשראפ טָאה סַאװ םוקילבופ םעד טמוק בל א,

 -עז ןסעיּפ יד לײװ רָאנ טשינ טרידָאלּפא םוקילבופ סָאד .טרָא ןײז זיא -- זיא'ס יװיוזא

 זיא'ס זא ,סָאװ ראפ ןובשח ןבעגוצּפָא ךיז ןָא ,ןענאטשראפ טָאה'ס לײװ רַאנ ,טוג זענ

 זדנוא ןענעז סָאװ ןטיז יד ןגעװ עניב רעלאנָאיצאנ רעד ףיוא ןלינש לָאו ןעמ רעכעלצונ

 ,ןטיז עדמערּכ ןופ ןעגנוצעזרעביא ןליכש לָאז ןעמ רעדיײא ,ךארּפש רעזדנוא ןיא טנאקאב

 רעד טשינ ,רָאיטקא רעד טשינ סָאװ ךארּפש רעשינעמור ןימ אזא ןיא עטצעזעגרעביא

 עטכעלש ןוא ןטיז .טײטשראפ רעצעזרעביא רעד טשינ ולי:א ןוא ןעײטשראפ םלוע

 טשינ םורא יֹוזא ןענָאק ײז ןוא ערעזדנוא טימ םאזניימעג טשינרַאג ןבָאה סָאװ ןעגנוריפפיוא

 ןעיצרעד ןוא ןרעלעכ יד ןרעסעבסיוא :רעטאעט א ןופ קעװצ םעד ןצונ םוש ןײק ןעגנערב

 .טפאשלצזצג יד

 ןטיֿמ ןעמוקעג טשינ ןענעז רעטאעט-לאנָאיצאנ םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סָאװ יד

 ןענעז יײז ,ןרָאטוא סלא םלוע ןראפ ן:אמ וצ קיטכיװ ךיז יצ ,ןעמָאנ א ןכאמ וצ ךיז קנאדעג

 א ראכ רעגערט-לגיצ סלא ךיז ןטכארטאב ײז ןוא ,םור ןשינעמור ןופ רעבָאהביל עטושפ

 טשינ הלילח יז ןלעװ רעקיטירק יד ביוא ,רעטעּפש ןעמוק ןיוש ןלעװ ןטקעטיכרא יד ...יײבעג

 ,טעטילאנָאיצאנ ,עניב רעלאנָאיצאנ רעד ףיוא ןריכוצנייא זיא קעװצ רעײז ...ןקערשרעביא

 ,ךארפש א ןיא ,זיא רעגײטש רעד יװ ןרעטקאראּכ ןיא ענעוטעגנָא סעידעמָאק ןוא סעמארד

 ,הגירדמ ןייז טול רענייא רעדעי ,זדנוא ןשיװצ ןענעז רימ ןעװ ןצונאב עלא רימ סָאװ

 ןעלבמָאב סָאװ ,רעדיילק עשיװָאדלַאמ ןיא ענעוטעגנָא ,ןזיוצנארכ רעדָא ןשטיײײד טשינ ןוא

 | ."ערעודנוא טשינ ןוא ערעײז טשינ זיא עכלעװ ךארּפש א

 ןופ טרעװ ןשירעיצרעד םעד ףױוא ּפָא ךיז טְלֶעטש (1885 -- 1819) יטעסָאר .א .ק
 ו :רעטאעט

 ןוא ,גָאטסטעברא ןרעװש א ךָאנ דימ ,קלָא סָאד רעכלעו ןיא לוש א זיא רעאעטי

 ןעורוצּכָא ךיז טכאנרעדפיוא טײג ,תורצ ענעדישראכ ןוכ טרעטיבראכ ךיױא ,רשפא ,לָאמוצ

 -פערק ,עקידעבעל ךרוד ,טנגוט ,מזיטָאירטאּפ ,לארָאמ טנרעל ןוא ףֹוג םעד ןוא חמ םעד
 .םישעמ עשידלעה ןוא עקידעבעל ךרוד ,ןגָאז טנַאקעג ןטלָאװ רימ ןוא רעדליב ,עקיש
 ןרעכײראב ךיז ןענָאק ,כאנסיוא ןָא עלא ווו ,ןעקנעד ןעמאזניײמעג ןוּכ םיײײה יד זיא רעטאעט

 - ,,סטצ1סתט1 עסתנ8מס50", 9 תסנסנמטתס 3 6

 ,,810108 10108068508" תםז 13--14, 1609. 1846, קק 49--52 (
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 ןרעדירבראכ ןוא ףיוא ײז ןרעלק ,ךיז ןשיװצ ןשטנעמ ןרעטנענרעד סָאװ סעעדיא טיכ
 (1 "ייז

 רעד ןיא ראוטרעּפער ןוּכ טייקיט:יװ יד טנָאטאב (1865 -- 1816) ןָאמיליפ עאלָאקינ

 :רעטאעט ןלאנָאיצאנ ןדעי ןופ טייקרעדנןזאב

 ןוּכ ראוטרעפער א ןבָאה טשינ ןלעװ רימ ןזיב זא טגָאזעג לָאמ רערעמ ןיוש ןבָאה רימ?

 ,ןרַאיטקא עטוג ןייק טשינ ןבָאה טשינ רימ ןלעװ סעידעמָאק ןוא סעמארד עלאנָאיצאנ

 ןרעװ טכארטאב ןַאק סע ,ןזײרג רימ זא ןײז ןָאק סע .רעטאעט לאנָאיצאנ ןײק טשינ

 -געמ יד .טרָאװ ןטלאד ןלעװ רימ ןוא ייברעד ךיז ןטלאה רימ רעבָא .עיּפָאטוא סלא

 טָאטנעטָאה רעד שטָאכ ,עיצאנ רעדעי ייב עבלעז יד זיא יז שטָאכ ,טפאשנדײל עכעלשט

 ,רענעילאטיא ,זיוצנארפ רעד יװ טקנוּפ טלפייווצראפ ןענעז ןוא ןדייל ,ןביל רעדנעלנערג רעד ןוא

 קורדסיוא םוצ ןעמוק ןטפאשנדײל יד יוזאיו ןפוא רעד רעבָא זיא ,רעינאּפש ןוא שטיײד

 עיצאזיליויצ ,הביבס ןוכ טסולפניאאב רעײז זיא ןוא עיצאנ רעדעי יב ןדיישראפ

 ןוא ןרינאמ ,םיגהנמ עקיטרָא ,ןטיז ענעדיישראפ יד טימ ךיוא ןענעכער ריז ןלעװ רימ זא .,וװ.א.א

 עעדיא יד סיורא ךיז טליײש'ס יװ ןעז רימןלעװ עיצאנ רעדעי ןופ ןשינעפרעדאב עשילארָאמ

 דוסי רעד סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ .רעטאעט ןגײא ןײז ןפאש ךיז ףראד קלָאּפ סעדעי זא

 -רעד ,ןבייהסיורא ןוא טײקנברָאדראכ יד ןפָארטשאב -- רעבלעז רעד זיא רעטאעט ןדעי ןופ

 -אב יד ךרוד רעטאעיט סעדעי ןגעװ טסעד ןופ ךיז טדיישרעטנוא -- טנגוט יד ןקיטומ

 -ביא ןופ טרא רעד ךרוד ,עניב רעד ףיוא ,ףיורא טגנערב עס סָאװו ןרעטקאראכ ערעדנוז

 יד ךיז טדײשרעטנוא טימרעד ;ןטפאשנדײל עכעלשטנעמ ענעדײשראפ יד ןריטערּפרעט

 עשטיײד יד ,רעשילגנע רעד ןונ לוש עשיזיוצארפ יד ,רענרעדָאמ רעד (ןוכ לוש עקיטנא

 יד ןופ רענײא רעדעי ןוכ טײקנדײשראכ רעד ןיא .רעשינאּפש ןוא רעשינעילאטיא רעד ןוכ

 (?י'עיצאנ רעדעי ןוכ ץנעדנעט יד ןוא רעטקאראכ םעד ןעמ טעז ,ןלוש-רעטאעט

 -אעט רעד ןוכ רעטקאראכ-ןסאמ סעד רעטנוא טניירש (1907--1841) ןאקלווו ףיסָאי

 -לעכאב רעד ןוכ ןטכיש ילרעלא ףיוא ןקריװסיוא ךיז ןָאק יז זא ןָא טזײװ ןוא טסנוק-רעט

 :גנורעק

 רימ .רוד ןגנוי סעוד רָאנ ןסולפנייאאב ייז ,זירק ןרעגנע ןא םורא ןעמענ ןלוש יד;

 ףיוא טכיל ריא ןלארטשסיוא לָאז עכלעוו ,עיצוטיטסניא ערעסערג א ןעאש רעובירעד ןפראד

 .תורוד עלא ףיוא ,זיירק ןרעטיירב א

 -- עטלא ןוא עגנוי ןעמוק ןענָאק סע וװ ,רעטאעט סָאד זיא עיצוטיטסניא עקיזָאד יד

 טשינ ןענָאק רימ סָאװ יד טסייה סָאד ,ןענעיײל טשינ וליפא ןענָאק סָאװ עכלעזא ןוא עטנרעלעג

 .עלוש ןיא ןעיצרעד רעמ

 רעד ןבעל ,לֹוש-סגנויצרעד עטסערג יד ,לוש עשילארָאמ עטסע"ג יד ןזיא רעטאעט

 ןיא .ןסיוו ןופ ןוא טכיל ןופ ,לארָאמ ןופ לּפמעט א רעטאעט סָאד ןיא עלוש ןוא ךריק

 עלאנָאיצאנ ןוא עראטינאמוה עזערענעג ךיז ןעלקיװטנא'ס ןוא טגעלפעג ןרעװ רעטאעט

 ןדנוא ןיא טלקיװטנא ,עדרעוו ןוע טנגוט ןופ געװ םעד זדנוא טז רעטאעט סםָאד .ןליפעג

 ןופ רעדליברָאּפ זדנוא טזיײװ סע .ליפעגנייפ ראפ קאמשעג םעד ,םענייש ןראפ קאמשעג םעד

 זיא רעטאעט .טייקנברָאדראפ ,םזיטָאּפסעד ןופ טײקסואימ יד ךיוא יװ ,עדרעװ ןוא טייהיירפ

 ,,20018תט1", 8/20 2קט5+ 1859, קק, 3/0--377 (

 ,,181:2תװ1 !?סזמ8מ", 7 1802116, 1862 (
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 :טמאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא טײקננָארדראּכ ווא טנגוט ןוכ גנולעטשסיוצ ןא יװ

 ראפ ןפמאק ןוא ןגיז יד ,בור םענעגנצגראפ םעד קידנשירכפיוא ,רבע םעד קידנענָאמרעד

 רעזדנוצ ןיא טקעװ ןוא המשנ יד זדנוא עניב יד טביוהרעד ,טײקיננעהּפַאמוא ןוא טײהײרּכ

 .לוש עטשיטקארפ יד זיא רעטאעט לײװ ,ןָאטוצכָאנ סָאד שטנוװ ןקילײה םעד ץראה

 רעד ףיוא ןײז וצ טסיװ סע ןעװ ןוא רעטאעט ןוע עיסימ יד זיא לבָאנ ןוא סיורג

 (1 ."גנוביוהרעד ןוא םור וצ קלָאּכ סָאד סע טריפ ,עיסימ ןיז ןוכ ךייה

 טעמדיװעג ןבעל ןיײז ןוכ לײט ןסיורג א טָאה סָאװ (1889--1850) וקסענימע יאהימ

 רעקיטאמארד םעד טלעטשעג טָאה ,טרפב רעטאעט ןשינעמור םעד ןוא ללכב רעטאעט סםעד

 :ןעגנורעדָאפ ערעדנוזאב

 סָאד :טָאה רע סָאװ םוקילבוּפ םעד ראכ ןביײרש רבחמ רעד ףראד ,לאכ ןדעי ןיא;

 סָאד טָא ...םלוע ןייז וצ ןזָאלּפָארא ךיז טגנידאבמוא זומ רע ןגצז ליװ ךיא זא ,טשינ טסײד

 ןײיטשראכ לָאו'ס זא יוזא ןוט ןוא ךיז וצ םוקילבוּפ סָאד ןבייהוצפיוא קרעװ עראברעדנווו

 ןוא ןשטייד יד -- קינייו ןענאטשראפ ןתמא רעד ןיא ןבָאה ,ןגָאז ליװ רבחמ רעד סָאװ סעלא

 טכיזניה רעד ןיא ןרעטסומ סלא .ןענאטשראכ טשינ טּפיוהרעביא סע ןבָאה ןזיוצנארפ יד

 סָאװ ,רעבײרש רעשיגעװרָאנ א ןוא ריפסקעש ,רעקיטאמארד עשינאפש יד ןעניד ַאי ןענָאק

 .ןָאסנרעב ןרעיטסנרעב העקיטאמארד רעד ,טנאקאב קינײװ וצ רענעמור יד זיא

 עלעניגירַא ראכ רָאנ ,ןעגנוצעזרעביא ןליּפש ראפ טשינ רימ ןענעז ןײמעגלא ןיא

 םענעביוהעג רעײז טשינ א טימ עקינעי יד וליּכא ,ןסעיּפ יד זא רָאנ ןליװ רימ :ןעגנופאש

 ןרעפראש א ביל ךיוא ןבָאה רימ .טרעוו ןשיטע ןטולָאסבא ןא ןבָאה ןלָאז ,טרעוו ןשיטעטסע

 -גונישרעד עטוג ןוכ ןובשח ןפיוא ןייג טשינ לָאז ןוא שילארָאמ ןײז רעבָא לָאז רע .ץיװ

 רָאנ לָאז רע ,רעטקאראכ ןראגלוװ א עניב רעד ףיוא ןעז ֹוצ ביל ךיוא ןבָאה רימ .ןעג

 ןראגלוו םעד לימ ןליװ יוזא ,טֹוג ןוא טכערעג ,ךעלרע ןײז לָאז רע :טּפורָאק ןייז טשינ

 -עגארט ןפאש ןצ גנוגײנ א טליכ רבחמ א בוא .עמארד רעלאנָאיצאנ א ןיא רעטקאראכ

 ןראּכ רעטסֹומ סלא םיא רימ ןרידנעמָאקער ,ןבעל ןשירעיוּפ םענופ סעידעמָאק רעדָא ,סעיד

 -עמָאק ןראּכ ןוא "אלאדגאמ ןוכ םירמ; לעבעה ךירדירפ ןוּכ עמארד עלעדייא יד ,רענאשז

 ײז לָאז רע ידכ טשינ .גרעבלָאה רעטכיד ןשינעד םענופ סעידעמָאק-סקלָאּפ יד רענאשז-עיד

 רע סָאװ קרעװ יד ראפ דליברָאפ סלא ןבָאה יײז לָאז רע רָאנ ,ןצעזרעביא רעדָא ,ןכאמכָאנ

 ײז ןעװ וליכא ןרָאטוא ענעי ןעיצוצרָאפ ןענעז סע .סרענאשז ענעבעגעג יד ןיא ןפאש ליװ

 יד ןקידײלאב 1וצ ןָא דילָאס ןבײירש וצ ךעלרע ךיז ןעימאב סָאװ ,טנאלאט רעקיניײװ ןבָאה

 ,עיזאטנאכ רענײר רעײז טימ סיוא ןעמענ סָאװ ןרָאטוא יד יװ ,ץרא-ךרד םעד ןוא לארַצמ

 סָאד ןעיצוצרַאפ זיא'ס יװ יוזא טקנוּפ ,טסיג ןקידנעשטשילב ןוא רעטרעװגָאלש ערעײז טימ

 -געמופראפ יד רעדײא ,ןנעל ןופ גנידאב-טפיוד רעד זיא סָאװ ,םייח-םימ ,עשירפ ,ענייר

 .ןענייװ עשילאטנעירָא עדנטפוד

 ןָאק רעקיטאמארד עלאנָאיצאנ יד ןרידוטש עטסנרע סָאד רָאנ :לָאמאכָאנ סע גָאז ךיא-

 ,ןלעכעג רָאנ טשינ לָאז סָאװ ,ראוטרעּפער ןשינעמור ןלאנָאיצאנ א ןרימרַאפ םוצ ןריפ זדנוא

 .ךעלצונ לכ-םדוק עקאט ןוא ךעלצונ ןײיז ךיוא לָאז רָאנ

 ביוא .רעליּפשיוש יד ןענעז רעטאעט לאנָאיצאנ א ןפאש ןיא טנעמַאמ רעטייװצ רעד

 רמוח ןײז ,ףוג ןייז רעליפשיוש יד ןענעז ,רעטאעט א ןופ המשנ יד זיא ראוטרעּפער רעד

,,1:811118", 20 1016 -- 1 839056 1969 )? 
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 תמאב טעװ עיצאנ עשינעמור יד ביוא .ראוטרעּפער רעד ךיז טקיטלאטשעג סע ןכלעװ ןיא

 ,דובכ א ןײז ריא ראפ לָאז סָאװ רעטאעט א ןיא ןצראה ןצנאג ןוּכ טריסערעטניאראפ ןײז

 יד רָצֹנ ןסינעג ןפרָאד סעידנעּפיטס יד ןוכ זא .סעידנעפיטס ראכ דנָאפ א ןפאש יז טעװ

 עהעדנא ראכ סעידנעּפיטס יד טמיטשאב| ןרעװ סע יװ ,טסנוק וצ תוכייש א ןבָאה סָאװ

 ןייק ןעגנערב טשינ ףראד ךיא זא ןיימ ךיא ןוא ךאז עכעלדנעטשראפטסבלעז א ויא ,ןטיבעג

 (1 ."ןדנירגאב וצ סָאד ידכ ,ןטנעמוגרא

 ףיוא גנוטיײרגוצ סרָאיטקא םעד ןוּכ טײקיטײנ יד טנַָאטאב (1813) קאילָאב ראזעשט

 :ןטיבעג-טסנוק ערערעמ

 -עטנעק עכעלטנירג ןײק טשינ טָאה סָאװ ,טעדליבעג טשינ ויא סָאװ רָאיטקא רעד;

 ריא טנאלאט ליניו ןבָאה געמ רע ,רָאיטקא ןײק ןײז טשינ ןָאק ,רוטארעטיל ןיא ןשינ

 ,לוש-רעטאעט רעטסנרע ןא ןיא טלקיװטנא טרעװ טנאלאט רעכעלריטאנ ןייז ןעװו .טליוװ

 .טסיטרא ןא ןרעװ רע ןָאק ןאד

 סיורא טמוק :רעטאעט טימ ךיז ןקיטפעשאב סָאװ יד עלא עגארפ א ןלעטש ליװ ךיא

 רעשיזייצנארפ א יװ ,עילאטיא ןטלא ןופ ףארג א יװ ןוטעגנָא ענינ רעד ףיוא רָאיטקא ןא

 -עק -עד ןופ ןטײצ יד ןופ עינאּפש ןופ דנארג א יװ ,טרעדנוהרָאי ןסיװעג א ןופ ויקראמ

 וו רעדָא ,ידײל א יװ ןָאטעגנַא עצירטקא ןא עניב רעד ףיוא סיורא טמוק .אלעכאזיא ןגינ

 רעדנעל יד ןיא טָאה טיײצ עדעי .ךיירקנארפ רעדָא דנאלגנע ןקילָאמא ןוכ ןיסעצנירּפ א

 ,לבעמ ,ןטעלאוט ,ןרעינאמ עריא ,סעעדיא עלאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ,עזעיגילער עריא טאהעג

 יד רעדַא ,רָאיטקא רעד ןענַאק טעװ יוזאיו .ןעגנוגעװאב עלעבָאנ עשיכיצעּפס ןוא קאמשעג

 א ןפאש -- אמלאט יֹו רעדָא ,סראמ ןלײרכ יװ ינעשז אזא ולינא ןײז לָאז -- עצירטקא

 טשינ וליּכא ךיז ןענָאק יז ןכלעוו ןגעװ ,גנונא ןייק טשינ ןבָאה ײז ןכלעװ ןגעװ רעטקאראכ

 ןָאק סָאװ רוטארעטיל יד ןענעײל ןופ יז טימ ךיז ןענעקאב ךרוד ףירגאב ןייק ןכאמ

 סָאװ רעטקאראכ רעד טמאטש סע רעכלעװ ןוכ הבינס רעד ןיא ןטעדליבעג םעד ןריפרעביא

 ?ןרעװ טריטערּפרעטניא ףראד

 טיבעג ןפיוא ןרָאיטקא עטעדליבעג ןָא רעטאעט א ךעלגעמ טשינ ןזיא'ס סָאװראּכ טָא

 -גאגראכ רעד ןופ ןוא טציא ןוכ ,ןטיז ןוא סיגהנימ ןוּכ ,עיכארגָאעג ןוא עטכישעג ןוּכ

 .טייהנעג

 זיא'ס .לוש א ןָא רעטאעט ןייק ןייז טשינ ןַאק'ס זא לָאמאלָאנ ךיא גָאז ,םוראיוזא

 לָאז'ס ןזָאל וצ ,סע ןבָאה רימ יװיוזא ,ןבָאה רימ סָאװ רעטאעט םעד ראפ טוג טשינ ךיוא

 -גוא ןיא ןעלדנאווראכ וצ סע טֹוג טשינ זיא סע .ןפמאק עכעלטפעשעג ןיא ןרידארגעד ךיז

 סָאװ רָאטקעריד-רעטאעט רעד ןײז ףראד טעטימָאק-רעטאעט רעד ,טרעײנ ,ןעגנומענרעט

 ראוטרעּפער ןראפ ןגרָאז לָאז סָאװ ,טלאהעג ןטמיטשאב א טימ ןרָאיטקא יד ןרישזאגנא לָאז

 יד ןריפפיוא ןוא ןלָאר יד ןלײטראפ לָאז סָאװ ,רָאזנעצ רעשיטעטסע ןײז ,ןייז לָאז ןוא

 .ןעמויטסַאק יד ןיא טשינ ןוא ןרָאקעד יד ןיא טשינ ,ךורּפשרעדיװ םוש ןייק ןָא ןסעיּפ

 ןיא טליכ סָאװ רָאיטקא רעדעי ןײז םיכסמ ןָאק ,גָאז ךיא סָאװ םעד טימ זא ןיימ ךיא

 .ףוראב סעד ראכ תוחילש יד ךיז

 -אב ,ןעגנונײמ עטכארבעג ןביוא יד ןופ טכיל ןיא} ,,2810:12", 18130 120ט2016 1870, (4
 עיזנעצער עטשרע יד -- ןבירשעגנָא טָאה וקסענימע רעטכיד רעד סָאװ עיזנעצער יד ךיוא טמוק
 (.טײטאב ןרעדנוזאב א -- 1876 רָאי ןיא -- עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיײ ןגעװ
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 רע .עּפורט רעד יא טרָא ןיז ןבָאה טעװ רע זא ,ןפוא םעד ףיוא ,רעכיז זיא רע

 רעכיז זיא רע .קיסעמעלגער ןוא טרעװ ןײײז טיול ןרעװ טלָאצאב טעװ רע זא רעכיז זיא

 יד ןעמוקאב טיײונגעלעג רעײז טימ ןוא רָאי ןיא ןסיפענעב יײרד-ײװצ ןבָאה טעװ רע זא

 .ןדירפוצ םיא ןופ זיא סָאװ םלוע םענופ סעיצאװַא עקירעהעג

 -נבוא רעד ןייז וצ טקירעדינרעד טרעװ רע זא ליכעג סָאד ןבָאה טשינ רעמ טצעװ רע

 ןלָאר ןליפש וצ ןעגנוװצעג ןײז טלינ רעמ ךיוא טעװ רע .ןכילג סנײז ןוּכ רעטנדרַאעגרעט

 סמענײק ןײטשסיױא ןפראד טשינ רעמ טעװ רע ,טליײטראפ וויטקעיבָא טשינ ןענעז סָאװ

 -ָאק םענוכ ןעגנוצאטשּפָא יד טול ןלָאר יד טלייטראפ סָאװ טעטימָאק רעד ,ליײוװ ,ןזירּפאק

 גלַאּכרעד םעד יװ קצװצ ןרעדנא ןײיק ןבָאה טשינ ןָאק ,ןעגנוציז-סגנוטאראב ןיא ,טעטימ

 .ןעגנוגלַאפראפ ןיא ןײײז דשוח טשינ םיא ןַאק ןעמ ןוא עסעיפ רעד ןוּכ

 ןלעװ ,לקאטקעפס םעד ןטירגוצ ןראכ ןרעװ טכאמעג ןלעװ סָאװ סעיציטעּפער יד

 טוג רעײז לָאז רע רַאיטקא םעד ןעגניװצ ןלעװ ןוא ןרעלעכ עטסנעלק יד וליפא ןזייוואב

 ענייז ןו- ךיוא טקירדעגסיוא טרעװ סָאװ עעדיא עצנאג יד ןייטשראכ ןוא ןלַאר ענײז ןענעק

 .ןטסעשז

 סיוא זדנוא ךיז טזײוװ ,ךאז יד ןטכארטאב טשינ ןלָאז רימ טקנופדנאטש ןכלעװ ןופ

 רָאטקעריד רעד ןעוװ טירשרָאפ א ןכאמ רעכיז רעטאעט עשינעמור סָאד טעװ טלָאמעדרַאנ ז

 ףניּכ ןופ דנאטשאב ןיא ,טעטימָאק-רעטאעט רעד עקאט ןײײז ןלעװ רעמערעטנוא רעד ןוא

 טנאקאב ןענעז סָאװ ,ןטארעטיל ערעודנוא ןשיװצ ןוכ עטלײװעגסיוא ,רעדילגטימ ןביז רעדָא

 (".טעברא אוא ראכ עקיסאּפ סלא

 ןדאכדלָאג ןעװ רָאי בעד ןיא עקאט טָאה (1890 -- 1821) ירדנאסקעלא עליסאוו

 ןגעו סקידנגלַָאפ ןבירשעג ,רעטאעט ןשידיי םענועדָאמ ןוב ןַײטש-טנורג םעד טגײלעג טָאה

 :רעטאעט ןשינעמור ןוּכ בצמ

 רעשיטסאטנאּכ רעייהעגמוא רעײז ןיא ןגיוא יד ראכ רימ ךיז ןלעטש סָאװ ןטיײקירעװש יד, .

 ןעמ ףראד ן:אז ײרד ,לײוװ .רעטאעט -- עיצוטיטסניא רעד ןיא עקאט ךיז ןעניּכעג ,סײרג

 :טאטלוזער ןקידנקידירּכאב א ןכײרגרעד וצ ידכ ,ןפאש

 .םוקילבופ סָאד ןעיצרעד ,2 ,ןרָאיטקא יד ןופ ליפש יד .2 ,ךארכש 1

 -נאוכ ןופ רעצעזרעביא ןוכ ןרָאװעג טצונאב טציא זיב זיא סָאװ ךארפש יד

 סָאװ עשאק עקידנעיידראפ-רעווש ,עכעלרעכעל א זיא סעמארד עשטײד ןוא עשיזייצ

 ןגעמ יז .ןסעיפ יד ראכ סערעטניא סעד קעװא טעגרה ןוא רעה וצ םענעגנייאמוא זיא

 ;(.ןַאגראשז םענעשָארדעגסױא ןבלעז םעד ןדער ןעניושראפ עלא ,טכיפשעג טוג יה ויז

 רעד יװ לאנידראק רעד ,ענשעװ יד יװ ןיסעצנירּפ יד ,רעטסוש רעד יװ ץנירּפ רעד

 -טרָאװ טצע:עגרעביא ,ןזארפ עצנאג ןדײר עלא ןוא ,רעכוק רעד יװ גינעק רעד ,רעשטוק

 -סיוא ןליװ לײט טפעלּפעג יװ טבײלב םלוע לײט זא יווא ...ךעלניז טשינ ןוא ךעלטרעװ

 .?קרעוװ, סָאד ןפייפ

 ,עסעיפ עדעי לײװ ,ענוטש רעטסקירעדינ רעד ףיוא זיא ןרָאיטקא יד ןוּכ ליּכש סָאד

 טרעװ יז :לרֹוג ןבלעז םעד טָאה ,עכיײרטסײג א יצ עשיראנ א ,עטכעלש איצ עטוג א

 יײרעצאיאפ רענײמעג ןיא טלדנאװראּכ ןרעװ סעידעמָאק עטסנייפ יד ...!תֹונמֹחֹר ןָא ןבָארגאב

 ,,1ע010648 810241109, 11 201ס/מ0ת6", 1873 (}

 .ָאגראשז טרָאװ סָאד שינעמור ןיא טצונאב ירונאסקעלא (



 טשינ ויא רעטאעט רעזדנוא ,טרָאװ ןייא טימ ;ןטײקכעלרעכעל עקיליורג ןיא סעמארד יד ןוא

 ,ןײז טשינ שרעדנא ךיוא סע ןָאק ןתמא רעד ןיא ןוא .ײרעליפשנפופ זעיצנעטערפ א יװ רעמ

 ןָא ,טסנוק רעשיטאמארד ןגעװ ןסיװ םוש ןָא עניב רעד ףיוא ףיורא ןעײג ןרָאטאמא ןעװ

 רעד ןיא ןײרא לָאז יוזאיו .ףוראב-רעלינשיוש םעד ראפ גנויצרעד עקידנטיירגוצ םוש ןייק

 סָאװ םדו-רשב רעטושּפ א ,ןאמלדא ןא ןופ רעדָא ,ץנירפ א ןופ רעדָא גינעק א ןופ עלַאר

 ןוכ עיצקעל ןייא ןייק טניווועגייב טשינ טָאה סַאװ ןוא לכיב ןײא ןײק טנעײלעג טשינ טָאה

 טיג ןוא (עירָאטאװרעסנַָאק ןײק ןענאראכ טשינ זיא סאי ןיא ליו) טסנוק-עיצאמאלקעד

 ?ןריטערּכרעטניא ףראד רעסָאװ ןעניושראפ יד ןופ רעטקאראכ םעד ןרידוטש וצ ימ יד טשינ ךיז

 טושפ א ןיסעצנירכ א ןוכפ ןרעינאמ עלעבָאנ ענעריובעגנייא יד ןבעגרעביא לָאז יוזאיוו

 (צ...ןָאלאס ןשיטארקַאטסירא ןייק ןעזעג טשינ לָאמנײק טָאה סָאװ ,ךעלסעגרעטניה יד ןופ לדיימ

 ,עיזאטנאפ רענעגײא רעד ןופ ןל ָאר יד ןפאש ֹוצ טגניװצ ,רעדליברָאפ ןופ ןלעפ סָאד

 ןריטיצער וצ ךיז ןעמ טגונגאבןלָאר יד ןרימאלקעד סָאד ךיש סָאװ ןוא .שלאפ דימת

 ,סרעדנוזאנ רָאג ןוא סעיצאנַאטניא עטרײראװ ןָא ,ןזױּפ ןָא ,טײיקלענש רענָאטָאנָאמ טימ

 ןַײרא ןלאפ ,ןטסיטרא סלא ךיז ןטלאה סָאװ ,עקינײא .טײקכעלריטאנ רעקיטיונ רעד ןָא

 טימ ןכראוו םיעגושמ יד יװ קיטש עדליוו ןזייװאב ,טײקנבירטעגרעביא רעטצעזעגנגעק ןיא

 רעטבילראכ א יװ ּפָאק ןיא ןגיוא יד רעביא ןרעק ,סעפולס-ןפארגעלעט טימ יװ טנעה יד

 ?ןטילעג ,ךעבענ ,יײז ןבָאה סָאװ :ךיז טגערפ םלוע רעד זא יוזא ןעװעדלאװעג ןוא רעטָאק

 ?טּפאכעגנָא יז טָאה סָאװ

 יז ןבײלב ,םלוע ןראפ ךיז ןעעז ײז ןוא עניב רעד ףיוא ףיורא ןטערט יײז ןעוו

 וצ טָאטשנָא ,ןיצ יד רעטנוא סעּפע ןעלבמָאב ,ןלָאר יד ןסעגראפ ײז ,טשוחעצ יװ ךעבענ

 ןוא ןצלָאטש ייז יײב ןרעװ סיפ יד ,טנעה יד טזָאלעגּפָארא טיוט ןטלאה ,קילּפער יד ןבעג

 סנעמעוװ ןטאמָֿאטיוא טימ לקאטקעפס א טעז רע זא קורדנײא םעד טָאה יײז טעז עס רעװ

 ןעגנורעלקרעד-עביל ערעײז ןכאמ רעבָאה ביל עגנוי יד .טרעװאשזראפ ןענעז סע ןענישאמ

 ןגיונ ,םאנסיוא ןָא ,עלא ןוא רעסאװ קנירט א טגנאלר אפ ןטלָאװ יז ךיילג יװ

 ןענעז ,טריזירוטאקיראק טשינ ךיז ןעמוקאב סָאװ ןלָאר עקיצניא יד .תמא םענופ ּפָא

 ,םיצירפ-ספרָאד עקנינײלק ,רעפיוקפיוא ,רעניד ,!עײיקאל :ןשטנעמ עטושּפ ןופ ןלָאר יד

 ."רוטארעטיל-רעכיוה, רָאג ןופ ןעײטשאב ןקילפער יד עכלעװ ןיא ןלָאר ,סנרענעטעקראמ

 טליּפשעג ןרעװ סענעצס-דלאוו .תוריתס טימ לוּכ ןענעז ןרָאקעד יד ןוא ןעמויטסָאק יד

 טימ טלמיװ סע ןוא .וװ .א .א רענטרעג ןיא ,סענעצס-ןָאלאס :קרעמ-טָאטש ןוכ ןרָאקעד ןיא

 ןגָארט סָאװ טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ ןעמאד ןוא רעדיײלק-ץאלאּפ ןגָארט סָאװ ןזיקראמ

 :טלעטשעג טשינ ,בײהנָא ןיא ,ןעמעלבָארפ עכלעזא ךיז טָאה ןעדאפדלָאג (

 שידי םערָא ךאפניא ןא טימ ןדײר וצ ךײלג רימ טימ ןעמעש טינ ךײא טפראד ריא;
 ךײא טעװ ןוא ןיורק רענעדלָאג א טימ הכלמ-תב א רימ ײב ןרעװ יז טעװ דלאב לײװ ,לדײמ
 ןקירדוצ רימ טימ ךַײלג ןרינעשז טינ ךײא טפראד ריא ..ןעגניז ןוא ןליּפש ריא טימ ןשארעביא
 ןרעװ רע טעװ דלאב ,רעטעברא ןװארב ןעמערָא ןא ןופ טנאה עטעװערָאהראפ עזעלוקסומ יד
 ןײז ןליפש לופטסנוק יוזא טעוֶו ןוא דרעװש ןוא רעצנאפ טימ דלעה רעשירָאטסיה א רימ ײב
 "...ריב זָאלג א ןעקנירט ךײא טימ טעװ רע זא ,ןבָאה היכז א ןפראדאב טעװ ריא זא ,עלָאו

 -- עיפארגָאיבָאטױא עסיורג סנעדאפדלָאג)

 .(1926 ,קרָאי-וינ ,ךוב-ןעדאפדלָאג
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 -סיוא ןדײר יײז רעדָא ,סעקסיּפ יד ןיא ךיז ןשוק ןוא עדָאמ רעקיטנײיה רעד טיול רעדיילק

 יד ןיא סיורא יײז ןפיול ןְלָאר יד ןסעגראפ ײז ןעװ ןוא םלוע םוצ ןקור ןטימ טײרדעג

 .ןסילוק

 טסינ טָאה'ס ליײװ ,ןעײרעתוטש עלא יד וצ קיטליגכיילג וצ ךיז טקוק םלוע רעד

 רע ,רעקירעיורט ךָאנ זיא'ס סָאװ ,ןוא רעטאעט טוג א ןײז ףראד עס יוזאיוו ףירגאב ןייק

 ןופ יװ עמארד רעקידמשוגמ א ןופ ןוא סראפ ןבָארג א ןופ ןסינעג וצ טגיינעג רעמ זיא

 ןא יװ ךיז טמורק סָאװ רענייא זיא םלוע ןראפ .טרעװ ןשירעלטסניק ןכיודה א טימ ןסעיּפ

 טשינ םיא טפור רע שטָאכ ,טנאלאט טימ רָאיטקא ןא ,קישאר ןוא טפָא טסינ רעדַא ,הָא

 ,עמָאלּפיד-טסיטרא ןא ךיוא טיג םלוע רעד .קנערק עטּפעלשראפ א רָאנ רָאיטקא

 יד ךיז רע טרעבױשעצ ,עלָאר עשיטאמארד א טליּפש רע זא ןזײװ וצ ידכ סָאװ םענייא

 טפראוו ןוא טנאוו ןָא ּפָאק ךיז טגָאלש ,טעװער ,טירש ,טצנערק ,ןײצ יד טימ טצירק ,רָאה

 .קנערק רענעלאפעג רעד ףיוא טדייל סָאװ רענייא יװ דרע רעד וצ ךיז

 ..קרעװ ענײז טריטערפרעטניא ןעז וצ ידכ רָאטוא םעד ןלעפ סע ןכאז לפיװו סָא

 -ילאנָאיצאנ ןײז טימ גנאלקנײא ןיא ךארפש א .1 .ןרעװו ןפאשעג סעלא ףראד םוראיוזא

 ןלָאז סע רעכלעװ ןיא לושי-עיצאמאלקעד א .2 :טכעל רע רעכלעװ ןיא טײצ ןֹוא טעט

 .עניב רעד ףיױא טקערַאק ןליּפש ןלָאז סָאװ רעליּפשיױש עטנעגילעטניא ןרעװ טלושעגסיוא

 ןייז ןוא קאמשעג ןײז טרעסעבראפ ךיז טלָאװ רע זא רעכיז ךיא ןיב ,םלוע םעד ךייש סָאװ

 .רעלטסניק עתמא ןופ טריפעגסיוא לקאטקעפס א טאהעג ךיז ראפ טלָאװ רע דלאביוו ,גנויצאב

 -ַאפ סָאד ,ןגרָאמ ףיוא טנייה ןופ טריויװָארּפמיא טסינ טרעװ רעטאעט טקעפרעּפ א

 ןייז רָאטוא רעד טעװ ןעגנוגנידאב ייוצ יד ןלעפ סע גנאליוזא ןוא תונברק ןוא טײצ טרעד

 ןעלקיװטנא וצ ךיז ,ןטנאטעליד יד ןופ תוחוכ יד טיול ,ןסעיפ עטכײל ןפאש וצ ןעגנוווצעג

 ןיז קידנצענערגאב ,רעפּפָא סלא ןעגנערב ךיז ןוא עיזאטנאפ ןייז קידנעמיוצ ,םאזגנאל

 סָאװ םעד ןופ טרעדָאפ גנומענרעטנוא אזא .ןטערּפרעטניא יד ןופ ָאװינ םוצ עיצאריּפסניא

 .דלודעג ךסא ןוא ,טקאט ךסא  ,ןליװ ןטוג ךסא ראוטרעפער ןלאנַאיצאנ א ןפאש טֹוװורּפ

 -רעביא טימ סעמארד ערעלוקאטקעפס ןוכ רעצעזרעביא יד ןוּכ עינאמ יד קידנדיימסיוא

 ,ןסעיּפ עמענעגנייא ראוטרעּפער ןדמערפ ןוכ ןביולקסיוא רע טעװ ,סעיצאוטיס ענעבירטעג

 ,רעדָא ,םלוע ןופ קאמשעג ןראפ ןסאּפוצ שינעמכאכ ײז טעװ רע ןוא ןליּפש םוצ עטכײל

 -יטרָא עשיּפיט יד ןעלגינשּפָא ןלעװ סָאװ קיטש עלעניגירָא ןכאש טעװ רע ,רעסעב רךַָאנ

 (:יןטיז עק

 ןרָאװעג טדערעגסיורא 1816 ןיא ןענעז סע ןעװ זא ןסעגראפ טשינ ןעמ ףראד רעכיז

 עשילגנע סָאד רעירפ ןרָאי ךסא ןופ ןיוש טָאה ,עניב א ףיוא רעטרעװ עשינעמור עטשרע יד

 עּפָאל טימ עשינאּפש סָאד ,ריפסקעש טימ ןוא ווָאלראמ טימ ןסיורג ךיז טנַאקעג רעטאעט

 עשטייד סָאד ,ינָאדלָאג טימ עשינעילאטיא סָאד ,אקראב אל עד ןָֿארעדלאק ןוא אגעוו עד

 -אעט עטסקיטכיװ יד ןוכ ע:עלטע רָאנ ןענאמועד וצ ידכ,רעליש ןוא עטעג ,גניסעל טימ

 עטנענימָארּפ עכעלטע רָאנ ןוא טרעדנו:רָאי ןט-19 ןראכ עּפָארײא ןיא ןעגנוכיירגרעד רעט

 .ןטיײקכעלנעזרעפ

 1618{ 18 "סקסע6 ס01ג21646", 485216 24160580611, ןק81168 1, 168?עט, 1נגסט;6941, 1876 (}
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 -אסרעוװינוא רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,רעטאעט עשינעמור ענרעדָאמ סָאד טָאה רעכיז

 ןעװעג ןיוש רעדנעל ליּכ ןיִצ ןענעז טסנוק-רעטאעט ןוא עיגרוטאמארד יד ןעװ רוטלוק רעל

 טימ ןצונאב וצ ךינ: טײקכעלגעמ יד טאהעג ,עפוטש-סגנולקיװטנא רעכיוה א ףיוא גנאל ןופ

 .ןרָאװעג טכײרגרעד םעד ראפ ןענעז סָאװ ןעגנוראפרעד יד

 עצרוק יד טכארטאב ןיא ןעמענ רימ זא -- ענייז גנולקיוטנא עקידנשאררעביא יד

 יד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןרעװ טלעטשעג רעבָא ףראד -- ץנעטסיסקע ןײז ןופ טייצ

 ןשינעמור םענופ גנולקיווטנא רעד ראכ טפארק-בײרט יד ןעװעג ןענעז סָאװ םירוקמ ענעגייא

 .רוטלוק רעלאנָאיצאנ ןײז ןוא קלָאפ

 ןרָאװעג טריזיטעטניס רעטענש ןענעז סָאװ ,ןטנעמעלע-לקאטקעכס עשינעמור עטלארוא

 עשירָאטסיה-לאיצָאס עקיטסניג ןיא -- ןרָאװעג טסולפנייאאב ןענעז רעטאעט-רָאלקלָאפ ןיא

 יד ןוּכ -- טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא ןענישרעד טיקידנעװטיונ סלא ןענעז סָאװ ,ןעגנוגנידאב

 טימ .ןשיזיײצנארכ םעד ןוכ סרעדנוזאב ,רעטאעט ןשיעפָארײא ןיא ןעגנוניישרעד עוװװיטיזַאּפ

 א טכײרגרעד ןויַ זייװנפוטש טלקיװטנא ךיז רעטאעט עשינעמור סָאד טָאה גנוראכרעד רעד

 .רעטאעט ןשיעּכָארײא ןיא עיציזַאּכ עקיטכיוו

 ןענעז סָאװ םיגהנמ עשיאכרא יד ןיא ךיז ןענוכעג רעטאעט ןשינעמור ןופ םירוקמ יד

 -לקאטקעכס א טימ סעיצאטסעפינאמ יד ןוכ ,רעגייטש-סנבעל ןכעלגעט-גָאט ןופ ןסקאוועגסיורא

 ןעמוקעגרָאּפ ןענעז סָאװ סעיצאטסעכינאמ עקיטנא יד ןיא .ןקאד-ַָאטעג יד ןופ רעטקאראכ

 ךיוא יװ ,סעינָאלַאק עשיכירג יד ןוּכ גנולטימראכ רעד ךרוד ,םי ןצראווש ןופ גערב ןפיוא

 םוטרעטלא ןיא ןעמוקעגרָאכ ךיוא ןענעז סָאװ ןטסינָאלָאק עשימיור יד ןוכ סעיצאטסעפינאמ יד

 .עיקאד ןיא

 ןרעװו םיטבש עשיקאד-ַאטעג יד ײב רעטקאראכ-לקאטקעכס א טימ סעיצאטסעפינאמ

 טרעדנוהרָאיןטפניפ ןיא ,סאנראקילאה ןוכ טָאדערעד רעקירָאטסיה ןוכ קרעװ יד ןיא טנאמרעד

 (:.ןָאכָאנעסק ןופ ראי טרעדנוד טימ רעטעּפש ןוא גנונעכער-טײצ רעײנ רעד ראפ

 ןוכ רעקירָאטסיד-רעטאעט עקיטײצטנײד יד ןוא -- ןלעטשטסעפ ךיז טוָאל םוראיוזא

 יד זא -- טיבעג םעד ףיוא ןעגנולדנאהּכַא עקיטכיו טכעלטפעראכ ןיױש ןבָאה עינעמור

 -סעפינאמ יד ןעװעג ןענעז רעטאעט ןשינעמור ןוכ שווש םעד טעדליבעג ןבָאה סָאװ ןטנעמעלע

 ןופ ,ענומָאק רעװװיטימירפ רעד ןוּכ ןטייצ יד ןוכ רעטקאראכ-לקאטקעכס-רעטאעט טימ סעיצאט

 -עטקאראכ ןענעז סָאװ ןעמרָאײ-לקאטקעּפס יד ןוכ ,טכאשלעזעג-ןכאלקש רעד ןוכ רוטלוק רעד

 -ָאלקלָאפ יד ןיא טריזיטעטניס הגרדהב ךיי ןבָאה סָאװו רוטלוק רעלאדָאעפ רעד ראכ שיטסיר

 .רעטקאראכ-רעטאעט א טימ ןעגנונאש עשיר

 ,אדארוב רָאדָאעט ,"עװָאדלַָאמ ןיא רעטאעט ןוכ עטכישעג, רעד ןופ רבחמ רעד

 דנעב ײװצ 1922 -- 1915 ןרָאי יד ןיא טכעלטנפעראפ טָאה רע רעכלעװ ןופ (1923--1839)

 :ריפניירא ןײיז ןיא טבײרע ,דנעב ירד ןיא טעלּפמָאק ןענישרעד יז זיא סנטצעל ןוא

 ךיז בָאג יד טאהעג ןבָאה טשינ לָאז קלָאכ עשינעמור סָאד זא ךעלגעמ טשינ זיאיס ,

 ץַארט ,ןליּפש ןוא ןעגנולײװראכ ענעדישראכ ,רעקלעכ ערעדנא יד יװ טקנוּפ ,ןפָאש וצ

 ןכמעקֹוצ טאהעג טָאה'ס עכלעװ טימ ןוא ןײטשוצסיוא טאהעג טָאה'ס סָאװ ןקילגמוא עלא

 טנעקרענָא זיא ס ןוא קלָאפ סלא טמערָאפעגסיוא ךיי טָאד'ס זינ רעטרעדנוורָאי ןופ ךשמ ןיא

 11610404. 1840111, ש01 1, 0281168 14:24 13טסט1690, 1961, 124. 941141002, ק. 345 (
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 ףןײלא טָאה'ס יצ ,רעקלעפ ערעדנא יב טגרָאבעגסױא טָאה'ס יצ .עיצאנ סלא ןרָאװעג

 -טסעפ ךָאד ךיז טוָאל ,ןבעל ןלעירעטאמ ןוא ןקיטסײג ןופ ןזאכ ענעדיישראפ טכארטעגסיוא

 יד ןשיװצ טאהעג טָאה'ס סָאװ ןטנעמַאמ-ורּפָא ןוא עליטש יד ןיא זא תמא רעד ןלעטש

 סע טאה ,טעטיטנעדיא עלאנַאיצאנ ןייו ןטיהפָא ראפ ןוא םויק ןייז ראכ ןפמאק ערעװש

 ןעגנולייװראפ ןוא ןלינש ענעדיישראכ ,ןטנעמָאמ עקידבוט-בוי ענעדיישראפ ןפאש ווצ ךיז טכוזעג

 םענופ םיגהנמ סלא רוד וצ רוד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא טײצ רעד טימ ןענעז סָאװ

 (".:קלָאפ םענוּכ ןוא דנאל

 ןוא הפילעב ,רוד וצ רוד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז עיצידארט-סקלָאּפ רעד ןיא

 -רעטאעט םענעכָארּפשעגסױא ןא טימ ןעגנופאש עשירַאלקלָאפ ליכ רעייז ,םינפוא ערעדנא ףיוא

 ןיא ןיירא ןענעז ןוא טייצ רעזדנוא ןיא זיב טיהעגפיוא ךיז ןבָאה לייט עכלעוו ןופ רעטקאראכ

 .(:"קלָאפ ןשינעמור םענופ השוריירוטלוק רעד

 יד ןיא ןעזעג בַײה ךיא סָאװ ןליּפש-סקלָאּפ עכלעזא עסיוװעג ךָאנ קנעדעג ןיילא ךיא)

 .(ןרָאי-טנגוי ןוא רעדניק עניימ טכארבראפ בָאה'כ ווו טעטש עשיװָאדלָאמ

 רעזדנוא טול ,ךיוא ןפלעה ייז לייוו ,ייז ןופ עקינייא ןגעוו םיטרפ ןעגנערב ןלעװ רימ

 -אעט עשידיי ענרעידָאמ סָאד וװ ןדָאב םעד ןופ הכיבס עקיצניג יד ןייטש ראפ רעסעב ,גנוניימ

 :ןעלצרָאװ ןגָאלש טנָאקעג טָאה רעט

 -אטש סָאװ עכלעזא ךיז ןעניפעג ןעגנופאש-רעטאעט עשירָאלקלָאפ עשינעמור יד ןשיװצ

 -דיװעג סעיצאטסעפינאמ ּפָא סנטסניימ ןעלגיּפש ייז ןיא םיגהנמ עלעוטיר עשיאכרא ןופ ןעמ

 גנילירפ ,ךעלטנייװעג ,ןעמוקרָאפ ןגעלפ סָאװ ןוא טייקראבטכורפ ןוא עפש ןופ טלוק םעד טעמ

 .טייצ רעמוז ןוא

 -סקלָאפ םעד טול ,טפראדאב טָאה סָאװ *עדוראּפאּפ , יד ןעװעג ןענעז טיירּפש ראפ קראטש

 -אב טרעװ עיצאטסעפינאמ אוא ענייא .עּכש ךעלטנגייא טייטאב סָאװ ,ןגער ןעגנערב ,ןביולג

 .(1123--1673) רימעטנאק עירטימיד רעקירָאטסיה ןשינעמור םענופ ןבירש

 -ףֹרָאד יד ןַא ןעוט ,שינעקורט א ןופ טָארדאב זיא שינעטערעג יד ןעװ ,טייצ-רעמוז,

 זיא סָאװ דמעה א טינ ,רָאי ןעצ יװ רעקינייװ טלא זיא סָאװ ,עלעדיימ א ,דניק א ןשטנעמ/

 -לע ןבלעז ןופ רעדניק ןוא ךעלעדיימ ערעדנא עלא .ןזָארג ןוכ ןוא רעטעלב ןופ רָאנ טכאמעג

 יד ןסיג ןָא ןעמוק ייז וװ ןוא ,טנגעג רעד ןיא ,קידנעגניז ןוא קידנצנאט ךָאנ םיא ןעייג רעט

 :יוזא ךרע ןא זיא ןעגניז ייז סָאװ דיל סָאד .ּפעק ערעייז ףיוא רעסאוו טלאק סעטרעיוּפ עטלא

 למיה םוצ ףיורא ךײרג | עדוראפאפ;

 ןרעיוט ענײז ןפע
 ןגער םעד רעהא טרָאד ןופ קיש ןוא

 ,ןרָאק ווא ץײװ רעד טוג ןסקאוו לָאז סע
 ."למיק רעד ןוא ןטשרעג ועד

 .(!ינעמל דר ,םשג ,םשג :דיל ןשיערבעה ןטלא םוצ ךעלנע יװ)

 -קעּפס. רעד ןעוװ ."יזָאריא , ןעמָאנ ןרעטנוא טנאקצב זיא ליּפשיסקלָאפ שינעמור רעדנא ןא

 טרעװ רע זא זיא רעכיז .טלעטשעגטסעּפ טשינ זיא עינעמור ןיא טריפעגנייא ךיז טָאה "לקאט

 רעייז ןיא רע זא ךיוא זיא רָאלק .גָאט-ףיוט םוצ זיב ןטכאנייוו יד ןופ ןביוהעגנָא טליּפשעג

 1) 160601 130:8608: 1840112 162?עט!טנ 81 210140032.

 2) ןכנזמנ1116 08:46ע11 : ,,12650216168 210140ט61", תגטסט16411, 4.,2.8.2.1. 1956, ק. 270:
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 -צכ:רעטאעט ןוא ןזעיגילער א טאדעג ןבָאד עכלעװ רעטלעלטימ ןוּכ סעירעטסימ יד וצ ךעלנע

 -שטייד ,ךיירקנארכ ,עילאטיא ןיא -- רעטרע ליכ ןיא ןרעװ טריּכעגסיוא ןגעלפ ןוא רעטקאר

 סלא ןבָאה סָאװ ןעגנוּכאש עשיטאמצרד ןענעז סָאד .םישורּפ ןוא םיחלג ןופ עקאט -- דנאל

 .השדחה תירב ןוּכ רעדָא ך'נת ןופ דָאזיּפע ןא טעשזוס

 ןגעװ טָאה (1891---1817) ,ונאעשטינלעגָאק ליאכימ רעלעטשטכירש רעשינעמור רעד

 :ןבירשעג סעדנגלָאּפ םעד

 יד ךיירקנארפ ןיא יװ טקנוּפ -- ןעװעג ןענעז םישורכ ןוא רעגניז-רעטסיולק יד,

 ןוא ןעגניז טנָאקעג ןלכָאה סָאװ ,סרעלָאמ-רעמיצ ,סרערעל -- 1,6 016009 46 182 6

 ןענעז עכלעוו ,סעירעטסימ עזעיגילער יד טריכעגסיוא ןבָאה סָאװ ןרָאיטקא יד ןעװעג ןענעז

 ןבילבעג זדנוא ןענעז עס עכלעוו ןופ ןוא ,רעטאעט םענרעדָאמ ןופ בײהנָא רעד לארעביא ןעוועג

 ןופ טעטש ערעזדנוא ןוכ ןסאג יד רעביא ןעז ןַאק ןעמ סָאװ *ןדָאריא,, ערעזדנוא ןיא ןרוּפש

 ןיא .רעגניז-רעטסיולק יד ןופ טריכעגסיוא טסניימוצ ןרעװ סָאװ ןוא חסּפ ראפ זיב ןטכאנייוו

 ןיז יד .דובכ ןרעסערג א ןבעגעגּפָא .ןדָאריא , יד ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ בױהנָא

 ףיוה ןכעלטשריפ םוצ ןייג ןגעלפ ,ןּכָאטש עטעדליגצב ןיא ענעָאטעגנָא ,םיצירּפ עטסערג יד ןופ

 סָאד ןיא ָאד .סענעצס עזעיגילער יד ןליּפשרִצפ ןוא רעזייה עשיצירּפ עטסקיטכיוו יד ןיא ןוא

 יד ןופ ןרוּפש עטצעל יד ןטיהוצּפָא טשינ ןגרָאז רימ סָאװ רעיודאב ןיימ ןקירדוצסיוא טרָא

 .(:"רעטאעט-סקלָאּפ רעזדנוא ,ןּפוּפ יד טימ ןעמאזוצ ,ןעװעג ןענעז סָאװ :ןדָאריא ,

 עקינייא ,"ןדָאריא םינימ עכעלטע ,אדארוב רעקירָאטסיה רעד טביירשאב ,סאי ןוכ

 -ייה עשיצירּפ ןיא רָאנ ןליּפש ןגעלפ סָאװ ,טריצאב דלָאג טימ ,רעדיילק-סקול ןגָארטעג ןבָאה

 ןוא םירחוס יד ןופ רעזייה יד ןיא ןליּפש ןגעלפ ,ןָאטעגנָא ךייר יוזא טשינ ערעדנא ןוא ,רעז

 .ךעלסעג-ןטייז יד ןופ רעניוװנייא יד ןופ

 ןָאלאס ןיא ןטענראפ ייז ןעמ געלפ ,רעזייז עשיצירּפ יד ןיא ןפור ייז טגעלפ עמ ןעוו

 יוזאיו טלייצרעד יז וװ תונורכז סנלענאה לקילג ןוּכ גנוביירשאב רעד ןיא ךיז ןטנאמרעד)

 ,ןטימניא ,טצעזעגקעװצ (:דָאריא ךיז טַצה טרָאד ,(.ב.י--- רעלייווראפ יד ןעמונעגפיוא טָאה'מ

 ןזיפש טימ ,םיכאלמ יװ ןָאטעגנַצ ,רעדניק יד ןענאטשעג ןענעז םיא רעטניה ,לוטש א ףױא

 -נָא ערעדנא יד ךיוא יװ ,לטנאמ ןכייר ןייז ןוכ סעלָאּפ עגנאל יד ןטלאהעג ןוא טנעה יד ןיא

 ,ראפסאג ןוא רָאיכעמ ,ראזאטלאב ,ןגָאלָארטסא ,רעעז-ןרעטש יירד יד :ליּפש ןיא רעמענלייט

 .וזיּפש טימ ייװצ ןוא ןדרעװש טימ רענלעז יײוװצ ,ךעטסאּפ א ,רָאמ רעצראווש א ,רענלעז א

 .ןעגניז וצ ןוא ןצנאט וצ ,ןליּפש וצ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה טלעטשעגסיוא יוזא

 -סקלָאפ יד ןופ לייט א ךיוא ןצלאס ןיא ןזָאלניירא םיצירּפ יד ןגעלפ ןליּפש םעד תעשב

 ןעז ךיוא ןלָאז יז ,סאג רעד ףױוא *ןדָאריא יד ןײגכָאנ ןגעלּכ סָאװ רעדניק ןוא ןשטנעמ

 .ליּפש סָאד

 -גיא ערעדנא ךיוא ןָא טיג (1900 -- 1849) וקסערָאדָאעט .םעד .ג טסירָאלקלָאּכ רעד

 ,.גנודיילק רעײז ןגעוו ןוא רעמענלײטנָא יד ןגעוו םיטרּפ עטנאסערעט

 סקעז טימ ןיורק ענעריּפאּפ עטעדליגאב א ּפָאק ןכיוא ןגָארט געלכ ךלמ רעד דָאריא;

 עשערעבײװ עצרוק א ,דרעװש א ןוא ןעמיר א ,ןגארק-לעּכ א טימ ?טנאמ ןגנאל א ,ןציּפש

 -נוט .א עטסופ א ךָאנ ןניוא ןוכ ןוא ןאלאפעדָאמ ןסיײװ ןופ ןזיוה יד רעביא עטסוּכ

 ןופ ןעזסיורא טשינ יײז לָאז ןעמ סעקילזיט עגנאל רָאּפ א טימ ןדלאכ טימ ,עלעק

 160ט1518 ץסת+עט 1840116 51 111010816, 164. (2. 10011690ט, 1. 1882, ק. ן33 (

 סודרוה ךלמ ןופ ןעמָאנ ועד שינעמור ףיוא זיא דָאויא (
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 ןטנעמָאמ עסיװעג ןיא רָאנ ןוא ןָארט ן:יוא טײצ עצנאג יד טציז רע .עטסוּכ רעד רעטניה

 .רעליּפש יד ןשיװצ רעזײב א םורא ךיז טײרד ןוא ףיוא ךיז רע טביוה

 יד ןיא .ןציּפש ייװצ טימ ןעלטיה טימ ּפָאק ןפיוא ,ןעלטנאמ טימ םיכאלמ  ייווצ

 עקידנעשטשילב ענעריּפאּפ ,טנאה רעד ןיא ,ןָאטראק ןופ לגילפ ײװצ וצ יײז ןבָאח סעצײלּפ

 רעטײװצ רעד ,טאיטארטס .לטנאמ ןײז ךָאנ םיא ןגָארט ןוא ךלמ םעד ןטיילגאב יז .ןזיּכש

 ןוא ןיורק א ץוח ,בראפ ערעדנא ןא רָֿאנ ,םויטסָאק ןבלעז םעד טגָארט ,ךלמ ןכָאנ ריִציִּכָא

 .לטנאמ א

 םרָאפ רערעדנא ןא ןופ ןיורק א טימ ,םויטסָאק ןבלעז םעד טגָארט ,גָאלַארטסא רעד

 ןטלאה וצ ,רעדיל יד ןופ רדס םעד ןטיהוצּפָא ,עּפורט יד ןריפוצנָא עבאגכיוא יד טָאה ןוא

 .ןעלגער ענעמונעגנָא יד טל טריפעגסיוא טרעװ ץלא יצ ןעז ןוא גנונעדרַא

 ,סרעטפעצס עשילאטנעירָא ,ןענירק עשיגָאלַארטסא ןגָארט ןגָאלַָארטסא ירד יד

 רערעדנא ןא ןופ ןוא ,בראפ רערעדנא ןא ןופ רעדעי רַאנ ,ןעמויטסָאק עבלעז יד ,ןדרעװש

 .גנעל

 .םויטסָאק ןלאנַאיצאנ א ןוא ,סעלעטסָאּפ ,עמשטוק א טגָארט ךעטסאּפ רעד

 ,סינוט ןטיור ןלָאמש א ןיא ןַאטעגנָא זיא רע ,ּפָאק ןכיױא סעפ א טגָארט רָאמ רעד

 -סיוא זיא ןוא ךעלײק א טימ עילבאס א טגָארט רע ,לברא עטיירב טימ ,סעמשאט-דלָאג טימ

 .םינּפ ןפיוא ץראווש טימ טרימשעג

 וודיכראפ ןיא רעפָאק דירפגיז טליײצרעד סע ןכלעוװ ןגעוו ליּפש-םירוּפ סָאד ךיילגראפ)

 -אב םכילע םולש סָאװ רעליּפש-םירוּפ יד ןוא *רעטאעט ןשידיײ ןוכ עטכישעג רעד ןופ

 .(.ב.י -- .טביירש

 רעטײװצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ,ןאשָאטָאב ןיא טּפאכראפ ךָאנ בָאה ןיילא ךיא)

 .ןעגנידראפ םוצ ,עבָארעדראג עלעיצעּפס א טאהעג טָאה סָאװ ,ץראווש עלעוװייפ ,המחלמ-טלעוו

 -יםשסקלָאפ עשינעמור יד ראפ יא ןעמויטסָאק עטנכערעגסיוא ןביוא יד ןעגנידראפ טגעלפ רע

 -ורט. יד ןיא זא ןבעגוצוצ יאדכ זיא סע .רעליּפש-םירוּפ עשידיי יד ראפ יא ,רָאי-יײנ ברע ,רעל

 -ילעב -- טײל עמערָא ןופ ןענאטשאב ןענעז סָאװ ,רעליּפש סקלָאפ עשינעמור יד ןופ *סעּפ

 ןשיװצ ,טרעקראפ ןוא ןגעלָאק-ךאפ ,ןדיי ןעװעג ךיוא ןענעז -- סרעלסעט ,סרעגערט ,תולגע

 רעמזעלק יד ןופ טדערעגּפָא ןיוש .ןדיי-טשינ ךיוא ןעװעג ןענעז רעליּפש-םירוּפ עשידיי יד

 -נסיוא טנעקעג ןבָאה רעמזעלק עלא .רענעמור יא ןדיי יא ןלאפ עדייב ןיא ןעוװעג ןענעז סָאוװ

 -ור ןוא שידיי ףיוא -- טייהנגעלעג רעדעי וצ טפראדאב טָאה'מ סָאװ ראוטרעּפער םעד קינײװ

 .(.ב.י .שינעמ

 רעירפ ןופ םעד טימ ןענעגונגאב וצ ךיז טרעהעגפיוא רעליּפש יד ןבָאה טייצ רעד טימ

 טָאה 1863 רָאי ןיא זא רעביא ןביג סָאװ ןטנעמוקָאד ןאראפ ןענעז סע .טעשזוס םענעבעגעג

 -גא ליפש רעד ןיא ןעגנוועג ןבָאה ייז לייוו 'ןטערטוצפיוא *סעּפורט, עכלעזא ןטָאבראפ ןעמ

 ,1864 ,רעבמעװָאנ ןט-20 םעד) .רעדיל עזעיגילעריטנא ,עכעלטלעוו ,רעדיל עזעיגילער טָאטש

 וצ ןביולרעד לָאז רע רעטסיײײמ-רעגריב רעסאי םוצ טדנעװעג רעליּפש רערעמ ךיז ןבָאה

 טשינ טזָאל טילָאּפַארטימ רעד זא ןעװעג זיא רעפטנע רעד ןוא ליּפש-סקלָאפ רעיײז ןליּפש

 ןופ קזוח רָאג רע טכאמ ,בוט-םוי םעד ןכעלרעהראפ וצ טָאטשנא סָאװ ליּפש א ןביולרעד

 -םירוּפ עשידיי יד ןגעק שדוק-יתרשמ עשידיי יד ןופ תונלדתש רעד וצ ךעלנע יװ) .םיא

 ןלעװ רעליּפש יד ןא יאנת ןטימ ןוא רעגריב לָאצ רעסיורג א ןופ עטיב רעד ףיוא .(רעליּפש
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 טביולרעד רעדיװ רעליּפש יד ןעמ טָאה ,ליּפש ןלענָאיצידארט זיא גנערטש קראטש ןטלאה דיז

 ...ןסיװ טשינ ןעמ ןָאק ,טרָאװ ןטלאהעג ןנָאה ײז יצ .ןטערטוצפיוא

 .ןפֹוּפ טימ רעטאעט ערעלוּפָאּפ סָאד ךיוא עינעמור ןיא ןעװעג זיא טײרּפשראפ קראטש

 -םוי עשינעפור יד ברע ןעלקאטקעּפס ענײז ןבעג ךיוא געלפ רעטאעט-ןּפוּפ עװיטימירּפ סָאד

 -עט עלאיצַאס עלעוטקא ףיױא ןעװעג ןָא בײהנָא ןופ טעמכ זיא ראוטרעּפער ןַײז רעבָא םיבוט

 ןענעז סָאװ ןשינעעשעג עלאקַאל ןופ ,םיגדנימ עטבעלעגּפָא ןופ טקזוחעגּפָא טָאה'ס ןוא סע

 ןגעק טדנעװעג ןעװעג זיא עריטאס ןײז .גנונימ רעכעלטנפע רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןעװעג

 רעד ןופ ןכאלוצּפָא קלָאפ םעד טײהנגעלעג א ןבעגעג טפָא טָאה רע ןוא רעשרעה עדמערפ יד

 -פָא רעטאעט ןּפוּפ ןיא ךיוא ןעמ געלפ *ןטקעפע עקיליב, בילוצ ןוא רעציזאנטוג ןופ ,ײצילַאּפ

 ראפ ןעמויטסָאק עשיפיצעּפס טאהעג ןבָאה ןּפוּפ יד ...ןדיי א ןופ רעדָא רעניײגיצ א ןופ ןכאל

 .ךארּפש רעשיפיצעּפס ןײז טימ ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא ןיושראּפ רעדעי ןוא ןיושראּפ ןדעי

 ןעװ .רעזייה יד ןיא רעדָא סאג רעד ףיוא ןעמוקרָאכ ןגעלפ ןעקלאטקעפס-ןּפוּפ יד

 טליװ יוזאיו :עדנזעװנָא יד ןגערפ רע געלפ זיוה ןיא ןטעבראפ רעליּפש-ןּפוּפ םעד טָאה'מ

 א טימ ?טדערעגמורא יצ ,טדערעג ךײלג ?טלעטשראפ יצ יײרפ ,ןליּפש ןלָאז ןּפוּפ יד ריא

 רעליּפש רעד ליװ םלוע רעד יצ :טנימעג ןבָאה ןגארפ יד !גנאהריפ א ןָא יצ ,גנאהריפ

 א טימ ,ךארּפש עטרעפעפעג רעמ א רע ליװ יצ ,ךארּפש עקידנעטשנָא ןא ןצונאב לָאז

 ראכ םעד ןעמוקעגכַאנ זיא רעליּפש רעד .שינערעהוצנָא רערעפראש א טימ ,ץיװ ןרעבערג

 : ,גנולײװראפ יד טלָאצאב טָאד סָאװ םלוע ןופ גנאל

 זיא עֹװָאדלָאמ ןופ ליּפשיןנופ שינעמור אזא טנעלטנפעראכ סָאװ רעטשרע רעד

 ,1915 רָאי ןיא טכעלטנכעראכ סע טָאה רע .אדארונ רעקירָאטסיה רעד ץלא ןעװעג

 ןָאי רעליּפש-ןּפוּפ םענוכ ,גנולײטטימ רעכעלדנימ א טיול ןבירשראכ סעו טָאה רע יװיוזא

 .1879 רָאי ןיא ,ןאגנא
 .ןעניושראפ 17 טלעטשעגרָאּפ טָאה ליּפש-ןפוּפ סָאד :

 ךעטסאּפ א 1

 ףָאש א .2

 רעב א טימ רענייגיצ א 3

 רענײײגיצ רעד עקאליסאוו 4

 אצונעל לדײמ סָאד .5

 ןרעגָארט-רעביצ רעד ןוכ לדיײמ סָאד 6

 יורפ סרענייגיצ םעד עקאליסאוו 7

 רעבערג-ןטיוט א 8

 קרעט א 9

 קאזָאק א 0

 רענגיז-רעטסיולק א 1

 ןאגָארדָאב אבייל ,ןדיי א .2

 חור א 3

 רעלטעב א 4

 זיומ א 5

 ץאק א 6

 .עטראּפאנַאב ןָאעלָאּפאנ 7
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 !ןרעה ךיד זָאל :רעמזעלק םוצ רעליּפש-ןפוּפ רעד טגָאז ,ליּפש סָאד ןבײהנָא ןראפ

 ןעמענוצסיורא ןָא טבייה רעליּפש-ןּפוּפ רעד ןוא ןליּפש ןָא טנייה רעמזעלק רעד

 .ליּפש םעד ןיא ןבָאד יײז סָאװ ןלָאר יד טל ןּפוּפ יד רעביוק םענופ

 רעקלעפ עקיטנא עלא ייב טיירפשראפ ןעװעג זיא ליפש-ןּפוּפ סָאד

 טבעלעג טָאה רעכלעוו ( --1791) רעצלוס ץנארפ ,רעקירָאטסיה רעשינכיײײרטסע רעד

 ןבעל ןשינעמור ןטימ טנעקאנ ךךיז ןוא ריציפָא סלא ייכאלאוו רעד ןיא רָאי 9 -- 5 א

 עטכישעג, רעקידנעביײרד ןייז ןיא טגנערּכ ,ןלאוטקעלעטניא עשינעמור יײר א טימ ןוא

 םעד ןגעװ הריפסיוא ןשלאפ ןײז ףיוא טקוקעג טשינ -- ?ןעיקאד ןעשיניּפלאסנארט סעד

 -ינעמור רעד ןגעוװ סיצאמרָאפניא עקיטכיוו ייר א--רענעמור יד ןופ סאטשּפָא ןשיװאלס-שינאמָאר

 ,רעביא רע טיג ,403'ז ,2 דנאב ןיא .קיזומ ןוא רָאלקלָאפ ןשינעמור ןגעװ ,עיפארגָאנטע רעש

 ןּפוּפ יד ןוא ןעלקאטקעפס-ןּפוּפ ןזיװעג ץאלאּפ ןיא ןעמ טָאה ייכאלאוו רעד ןיא ךיוא זא

 עכלעו טימ עכלעוא ךעלקירטש טאהעג ןבָאה יײז ןוא ןָאטראק ןופ טכאײעג ןעװעג ןענעז

 סָאד ןוא ןטענָאיראמ ןימ א ןעװעג ןענעז סָאד .גנוגעװאב ןיא ןעגנערב טנַָאקעג יז טָאה'מ

 לקניװ א ןיא .לאז ןיא רעטצניפ טנאמעג טָאה'מ :יוזא ןעלקיוורעדנאנאפ ךיז געלפ ליּפש

 טלעטשעגקעװא ןעמ טָאה טנװײל רעד רעטניה ןוא טנװײל עניד א ןגיוצעגסיוא ןעמ טָאה

 סָאװ שמש א טלעטשעגקעװא ךיז טָאה לשיט םייב .טכיל ענעדנוצעגנָא עכעלטע טימ לשיט א

 טָאה רע סָאװ רעטרעװו יד טימ גנאלקנייא ןיא שיט ןפיוא ןפופ יד ןגעוואב ןביוהעגנָא טָאה

 ןענאטשעג ןענעז סָאװ יד זא יוזא .שיקרעט סרעדנוזאב ןוא שיכירג ,שינעמור ףיוא טדערעג

 ףיוא קידנצנאט ,ןרוגיפ ענענַאטראק יד ןופ סנטָאש יד ןעזעג ןבָאה רעטצניפ רעד ןיא

 ןופ ןרָאװעג טדערעגסיורא ןטלָאװ ייז יו ךיַײלג דיר ס'שמש םעד טרעהעג ןוא טנװײל רעד

 .ןּנוּפ יד

 ןײיטשוצסיוא טאזעג רעליּפש-ןּפוּפ יד ןבָאה טיײקטגאועג רעכעלטלעװ רעייז בילוצ

 רעטסיימרעגריב רעד טָאה ,לשמל ,1864 רעבמעװָאנ 25 םעד .*ןדָאריא , יד יוװ תופידר ענעגייא יד

 וצ ךיז רעליפש-ןנוכ יד טרעװראכ טָאד סָאװ גנונעדרַאראכ א טזָאלעגסיורא סאי ןופ

 :שילארָאמ טשינ זיא ליפש רעײז לַײװ ,ןריצודָארּכ

 עלאנָאיצאנ יד .זיוהטאר ןופ בוח רעד ךיוא זיא לארַאמ רעכעלטננע רעד ראכ גרָאז יד,

 עזעילאדנאקס עראבריצינילאוװקמוא עשילארָאממוא ןופ ןענאטשאב טשינ ןענעז םיגהנימ

 עסיוועג ןיא רעליפש-ןּפוּפ יד ןופ ליּפש ןוא גנאזועג ךרוד טלעטשעגרַאפ ןרעװ סָאװ ,ןליּפש

 ןשטנעמ םתס ןוא טנגוי ,ןעלדיײמ ,רעדניק זא יוזא ,ןסאג יד ףיוא ןוא רעזייה-טאווירפ

 ןציטש וצ בוח ןײז ראפ טלאה רעטסײמרעגריב רעד .קידנרעהוצ השוב ןופ טיור ןרעװ

 ."ןליּפש עזעילאדנאקס עקיזָאד יד ןרעװראכ ןוא לארַאמ עכעלטנפע יד

 ןלעטשרָאּפ סאי ןיא טרָאטעג טשינ רָאי עכעלטע ןעמ טָאה גנונעדרָאראפ רעד ךָאנ

 רעליפש-ןּפוּפ ןטמיראב םעד ןופ תונלדתש רעד טול ,1879 רָאי ןיא .ןעלקאטקעפס-ןּפוּפ יד

 רעקיסאלק רעשינעמור רעד ךיוא עכלע'ו ןשיװצ ,רעגריב ערערעמ ןופ ןוא ןאגנאכ ןַאי

 .ןליּפש טזָאלעג רעדיװ ןעמ טָאה ,אגנאערק ןַאי

 עטסטײרּפשראפ ןוא עטסטלע יד וצ רעהעג סָאװ ,גנופאש-סקלָאפ-רעטאעט ערעדנא וא

 רעטעּפש טָאה סָאװ ןוא רעטאעט ןרעלוּפָאּפ ןוא ןנעלטלעװ ןשינעמור ןיא ןעגנולעטשרָאפ

 .הנתח עשירעיוּפ יד זיא ,רעטאעט ןשידיײ ןיא ךיוא *ערעיראק טכאמעג,

 -רָאלקלָאפ עשיטמארד עטסטלע יד וצ רעהעג "הנותח עשירעיוּפ יד, רעדָא *הנותח, יד

 עשינעמור ערעדנא עלא ןופ רעטלע זיא ,הנותח עשירעיוּפ יד" .עװָאדלָאמ ןיא ןעגנופאש

 פ



 רענעכַארפשעגסיוא ריא ןענעז "הנותח, רעד ראפ שיטסירעטקאראכ .ןסעיּפ-רעטאעט עכעלטלעוו

 עלענַאיצידארט יד ןופ ּפָא יז ןלײט סָאװ ןטקאפ ,גנולדנאה עשיטאמארד ריא ןוא גָאלאיד

 טײטאב ןסיורג א טאהעג טָאה עסעיפ יד .ןליּפש ערעדנא יד ןופ רעדָא סעקסאמ טימ ןליפש

 יד ויא טײרפשראפ קראטש .רענעמור יד יב רעטאעט ןכעלטלעװ ןוּכ גנולקיוװטנא רעד ראפ

 .עװָאדלָאמ ןיא ןעװעג "הנותח עשירעיופ ,

 טרעװ סָאװ *רָאי-ײנ ןופ הנותח, יד :טבײרש װָארעשטישט רעשרַאּפ רעשיטעװָאס רעד

 ,ץנעט ןוא ןליּפש עכעלטע ןוכ עיצאניבמָאק א ןיא רעדָא ,לינכש ןײא סלא טלעטשעגרָאּפ

 עקינײא) ."רָאי-ײנ ברע ןליּפשסקלָאכ עשיסור יד ןיא טרָא קיטכיו א טמענראפ ,רעדיל

 רעשירעיוּפ רעד ןוצ טײקטײרּפשראכ ערעסערג א טלעטשעגטסעפ ןבָאה סָאװ ,רעשרָאפ עשינעמור

 לקאטקעּפס רעד זא הרעשה יד סיורא ןקור ,עװָאדלָאמ ןוכצ ןוכ טנגעג רעד ןיא הנותח

 .(.ביי -- .רָאלקלָאפ ןשיוװאלס ,ןשיסור ןופ עינעמור ןיײק ןעמוקעגרעבירא ןבָאה לָאז

 ויא רע זא טבילאב ןוא רעלוּפָאפ יוזא זיא ,װָארעשטישט טבײרש ,לקאטקעּפס רעד

 ןגָארט סָאװ סעיצידארט ,רעטאעט ןרעלוּפָאּפ ןלענָאיצידארט ןופ ןצענערג יד רעבירא טײװ

 ,רָאי-ײנ ברע ןופ געט יד ןוכ ןסירעגּפָא ךיוא ךיז טָאה ןוא ,ןלאוטיר עטלא ןוכ םתֹוח םעד

 לקאטקעפס םעד טימ. זא טסײה סע ןוא רענמעװַָאנ שדוח ןיא ןיוש טליּפשעג קידנרעװ

 .(:"תונותח ראפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זא םלוע םעד ןעמ טנאמרעד

 רעד ךיז טמוקאב ןרָאװעג ןנירשראכ ןענעז סָאװ ןטנאיראו ענעדיישראפ יד ןופ

 סעמרָאפ-טּפיוה ייװצ גָאט וצ טנייה ךָאנ ןריטסיסקע סע ןוא טריטסיסקע ןנָאה'ס זא ריפסיוא

 עשירעיופ *עטכע; ןא ןפורנָא טנָאקעג ןעמ טלָאװ םרָאפ עטשרע יד .לקאטקעּפס ןימ םעד ןופ

 -סקלָאפ ערעדנא ןוּכ סולפנייא םוש ןײק ןקרעמ טשינ ךיז טזָאל סע רעכלעװ ןיא ,הנותח

 ראפרעד ,"טכע. יוזא רעמ טשינ זיא םרָאפ עטײװצ יד .עיגרוטאמארד-סקלָאפ רעדָא ןליּפש

 -ראפ עבלעזיד טעמכ ןבָאה ןטנאיראוו עדײב .רעטקאראכ ןלאיצַאס ןרעפיט א יז טָאה רעבָא

 -ַָאּפ ןופ טסולפנייאאב זיא סָאװ םערָאפ יד .הנותח רעד ןיא ךיז ןקילײטאב סָאװ ןעניוש

 ,רוכיש א ,חלג א ןאראכ זיא ןלאכ עסיװעג ןיא .ןעניושראּפ רערעמ טָאה ליּפש-ןקסאמ ןרעלוּפ

 וצ עטסאפעגוצ ,שיטסילאער ןעמויטסָאק יד ןענעז ןלאפ עלא ןיא ,ץאיָאּפ א ,רָאטקָאד א

 -קעּפס רעד .דנאטש ןלאיצַָאס ןוא רעטקאראכ רעײז וצ ןוא ןעניושראּפ יד ןופ רעטלע רעד

 .ץנאט ןוא קיזומ טגנידאבמוא טרעדָאּכ לקאט

 סָאװ םירוקמ עלאנָאיצאנ יד ןוכ לײט א רָאנ ןענעז ןטנעמעלע עטכארבנעג-ןביוא יד

 -עמור סָאד טרענעג ךיז טָאה'ס ןכלעװו טימ טפאז-סנבעל םעד טלעטשעגרָאּפ ךיז טימ ןבָאה

 .ןרעטסומ עשיעּפָארײא טיול - עיצוטיטסניא ןא ןרעװ ןבױהעגנָא טָאה'ס ןעװו רעטאעט עשינ

 רָאנ טשינ טקא-רוטלוק רעקיטכיװ א ןעװעג זיא רעטאעט ןשינעמור םענופ ןײטשטנא סָאד

 רָאג ןוא רוטלוק רעשינעמור רעצנאג רעד ראפ ךיוא רָאנ ,גנוגעוואב-רעטאעט רעד ראפ

 עסיװעג יװ טקנוּפ זא ןרעװ טגָאזעג ףראד סע .ךארּפש רעשינעמור רעד ראפ סרעדנוזאב

 ןופ רעײטשרָאפ ליפ ךיוא ןבָאה יוזא ,שידיי ןגעװ לוטיב טימ טדערעג ןבָאה ןטכיש עשידיי

 ."ןָאגראשז, ןימ א יו ךארּפש עשינעמור יד טכארטאב טפאשלעזעג רעכיוה רעשינעמור רעד

 ןיא ,עניב רעד ףיֹוא ךארּפש עשינעמור יד ןרינוצנייא ןעגנוימאב סיקאסא עגרָאעג זא יוזא

 זיא ,1816 ,רעבמעצעד ןט-27 ןופ "עָאלכ ןוא ליטרימ, לקאטקעּפס םעד טימ ,רעטאעט

 ג) +.1.0106עס0ױז 206110848  646 1218 2 02160042עט101 2811001 עטפ 418 5600166 2631.8418.

 1105008' 1957' ם.240 (11864.1254 46 61200218216 91 101010/ / 1בטס26911) .
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 -אב קיטײצכײלג ןעװעג ןענעו סָאד .רעטאעט ןראפ וטפיוא ןא יװ רעמ ךעלטנגײא ןעװעג
 ןעװ טייצ א ןיא ,טכאשלעזעג רעשינעמור רעד ןיא ךארּפש עשינעמור יד ןרינוצנייא ןעגנוימ
 ךיז טָאה ןוא שיסור ,שטייד ,שיזיײצנארכ ,שיכירג טדערעג טָאה "עלָאװטַאה, עשינעמור יד
 קידנגָאזליּכ זיא ןיז םעד ןיא .'ךארּפש עשירעיוּפ ענעפילשעגטשינ יד, ןצונאב וצ טמעשעג

 ךיז טקירד "םאדאמ, א רעכלעװ ןיא עידעמָאק א סיזורגענ ןופ ענעצס עשיטסילאער א
 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא רעטאעט ןשינעמור ןגעװ סיוא

 ?טרָאד ײז יב ןעז ,טגָאזעגסנײטשימ ,ןיֹוש ןעמ ןָאק סָאװ;
 .טרָאװק ןניוא ןעגנורעלקרעד עביל שינעמור ףיוא טיש רָאיטקא ןא יװ ןרעה

 (06116 תסזזסטז! !רערָאה לעק
 ?ןָאטנָאב סניוזא'ס סָאװ גנונא ןא ןעד ןבָאה ײז
 "...ןָאי -- ןאעז טסײה ײז ײב יװ ,רעטסעװש ערעײט ןײמ ,טרעהטג טסָאד

 טימ ןבירשעג טָאו ןעדאפדלָאג םדרבא סָאװ תורוש יד וצ ןעגנילק תורוש יד ךעלנע יװ
 .'הגלפה רוד, ןײז ןיא רעטעּפש רָאי קיצעביז

 רערעװש א ץָאלק א ...! טרָאד יז טכארטאב

 .טעברעביא עשיליופ א יװ טײרב

 רערעל-קיטסאנמיג ןפיוא טראּפשעגנָא

 .טעלקיציב א ןפוטש ךיז טנרעל

 עטאמ ,עטראצ ,עסיז סָאד דניק ריא

 .סיורא ענָאב ריא וצ יז טקיש

 עטאלדוק סָאד לטניה ריא ןוא

 ...סיוש ריא ןיא סע טמעראוו ןוא יז טשוק

 טעקצאצאב טוג ןיוש זיא הרוצ ריא

 .י.פרהאפ רעטוופ טדמ ןוא רעשייה טומ

 ..! טעקצאּפיצנאמע ןיוש יז זיא טָא

 !פואטש ךיא ..חיי א ןס"7 שענ ןעק פ

 -ןנאלאוו ןיא ןנעל ןשידיי ןופ ןטקעּפסא-רוטלוק ןוא עניינעגלא עסיוועג ןגעוו ,טציא ןוא

 -סטײקיגנעהּפָאנוא רעד זינ ןוא עיצולַאװער רעד תעב ,1848 ןופ עיצולָאװער רעד ברע ,דנאל

 .1877 ןופ הנחלמ

 עטשרע יד ןשיװצ טליײײצעג טרעדנוהרָאי ןטצניינ ןופ ןרָאי ענעי ןיא ךיז טָאה עינעמור

 :עקידנדער-שידיײ לָאצ רעטסערג רעד טיכ עּפָארײא ןופ רעדנעל

 רעבירא טזײרּפש סָאװ ךארּפש א שידי זיא טײצ רעײנ רעד ןופ לעװש ןפיוא ןיוש,

 ,לארטנעצ ןיא ךיז ןענופעג תודע ןוא תוליהק עקידנדער-שידיי .עּפָאריײא ןופ ןצענערג יד

 דנאלטעל ןופ ןוא עניארקוא ףיט ןיב דנאלָאה ןופ חטש ןפיוא -- עּפָארײא-םורד ןוא חרזימ

 -טנא ןוא גנויטשטנא --- לעדאנ ןימינב טנעצָאד) .'עידראבמָאל ןוא תונידמ עשינעמור יד זיב

 .(שידיי ןופ גנולקיוו

 -ָאס רעײז טול ןבָאה ,תושפנ 200.000 ןופ לָאצ ןיא טלמעד ,דנאל-ןכאלאוו ןופ ןדיי יד

 -וטסָאּפ יד ןיא ןעזעג ןוא גנורעקלעפאב רעצנאג רעד טימ לרוג םעד טלײטעג ,דנאטש ןלאיצ

 .יײז ראפ ךיוא ןיא דנאל ןראפ סערגָארּפ ןופ גָאזנָא ןא עיצולָאװער רעד ןופ ןטאל
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 -נעהניילק ןוא תוכאל:-ילעב ןעװעג ןדיי בור סָאד ןענעז ,ןריקנאב לָאצ עניילק א ץוח

 --טפאשרעּפרעק-ךאפ ערעדנוזאבנ ןיא טריזינאגרַא ןעװעג ןענעז תוכאלמ-ילעב יד .רעלד

 יײב געלפ סָאװ ,ןדיי א ,(*עטסָאראטס,) ןטסטלע ןא ךיז רעֿביא טאזעג ןנָאה עכלצעוו -- ןכעצ

 -רעביא געלפ ןעמ ןעמעוװ ,דיי-טשינ א *עטסָאראטסרעביוא. ןא ןוא ןרעייטש יד ןענָאמפיוא יז

 טשינ טָאה סָאװ הכאלמ-לעב רעד .ןטפאשרעּפרעק עשיכא:מלעב עלא ןופ ןרעיײטש יד ןבעג

 ךָאנגעלפ סָאד ביוא ןוא ץימש 30 ןעמוקאב געלפ ןרעײטש ענייז גָאט םוצ ןלָאצאב וצ ןזיוואב

 .דנאל םענופ ןרעװ ןויװעגסיוא ץימש יד ךָאנ רע געלפ ןפערט לָאמא

 -לעפאב רעשידיײ רעד יב גנאלקּפַא ןסיורג א טאלעג טָאה ,1848 ןופ עיצולָאװער יד

 ןטײקכעֿפנעזרעּפ ןבעגעג וליפא ןוא לײטנָא ןװיטקא ןא ןעמונעג ריא ןיא טָאה עכלעוו גנורעק

 .גנוגעװאב רעד ןופ ץיּפש עמאס ןיא ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןטכיש ענעדישראפ ןופ

 -ָאװער רעד ןופ שארב ןענאטשעג ןענעז סָאװ ןטײקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא יד ןשיװצ

 -ָאר לאינד ןיטנאטסנָאק רעלָאמ רעשידיי רעלופטנאלאט רעד ןעװעג ךיוא זיא 1848 ןופ עיצול

 רע טמוק ,טסעּפאדוב ןופ החּפשמ רעשידיי א ןופ רעקיטאטטּפָא ןא .(1854---1820) לאטנעז

 ָאד טערט רע .שטילוגענ רעלָאמ םעד ןוכ גנודאלנײא רעד ףיוא דנאל-ן:אלאוו ןיא 1842 ןיא

 ךיז טנעקאנ רע וװ "טײקכעלרעדירב ןוא טײקיטכערעג, טפאטשלעזעג רעמייהעג רעד ןיא ןיירא

 רערענָאיצולַָאװער רעד ןופ שארב ןײטש רַאי עכעלטע טימ רעטעּפש ןלעװ סָאװ יד עלא טימ

 ,טערטרָאּפ ןראברעדנוװ א טלַאעג ךיוא טָאה רע ןעמעװ ,וקסעשטלאבכ עאלָֿאקינ :גנוגעוואב

 יד .ערעדנא ןוא וקסעניָאװ ,אקיג ןָאי ,לעט ןאיטסירק ,וקסעלָאג עליּפארא ,יטעסָאר .א .ק

 יד ערעדנא ןשיװצ טפאש רע ןוא ײרעלָאמ ןייז םיא טריריּפסניא טייקיטעט ערענָאיצולָאװער

 עינעמור , ןוא "עינעבכור ערענָאיצולַאװער סָאד, רעדליב ענערָאװעג טמיראב עינעמור ןיא

 -יטסאלּפ עטשרע יד וצ ןרעדעג סָאװ רעדליב ,"?לָאט-סטייהיירפ םעד ןיא ןטייק יד טס יירעצ

 -גָאט ןײז ןיא .ײרעלַָאמ רעשינעמור רעד ןיא טלאיניא ןעיטילָאּפ-לאיצָאס א טימ קרעװ עש

 ."ןריובעג םיא ןבָאה עינעמור ןוא טפאשטניײרפ ?טנאלאט ןײמ , :טנכייצראפ לאטנזָאר טָאה ךֹוב

 ןימ .ךעלָאװ אזא ןיב ךיא זא ,רינ טגָאז ןעמ ןעװ טכניולגעג טשינ לָאמנייק טלָאװ ךיא;

 עשיכאלאוו סָאד רעמ ץלא גָאט וצ גָאט ןופ רעדנוװאב ךיא .דנאל-ן:אלאוו זיא דנאלמייה

 "!טייקדלימ ארא'ס ,טפאשגולק ארא'ס .קלָאפ

 ןופ ענײײא רע טמוקאב ,טייקטײרג-תונברק ןוא ףמאק ןײײז טימ ךיז קידנענעכ ייצסיוא

 טרעוװ רע .ךיירטסע ןיק תוחילש רעלעיצעּפס א טימ טקישעג טרעװ רע .סעיסימ עטסרעווש יד

 רעײז א ףיוא טבראטש רע ןינ: טקינײּפעג שיראבראב טרָאד ןוא טסעּפ ןיא טריטסערא

 .עיצולָאװער רעשינעמור רעד ןופ רעריטראמ א יװ ,ןפוא ןשיגארט

 ירד ןופ רעצרעה יד טלבאראפ טָאה טיוט ןיײז, :ן:ירשעג טָאה עלשימ לישז

 ."רעקלעפ

 ןגעװ טָאה ,יטעסָאר .א.ק ,רעריפנַא ןרענַאיצולָאװער ןופ יורפ יד ,יטעסָאר איראמ

 :ןבירשעג םיא

 זיא רע .טיײהיירפ ןייז ראפ ןברָאטשעג זיא רע ,עינעמור ראפ ן:רָאטשעג זיא רע...;

 טשינ ,ןבעל ןײז ןופ זײרּפ ןטימ טָאד רע עכלעװ דניירפ עשינעמור ענייז ראפ ןברָאטשעג

 א טימ ןברָאטשעג זיא רע ,רעטקינײּפראפ א ןברָאטשעג זיא רע ,ןריטימָארּפמָאק טלָאװעג

 *...טיוטרעריטראמ

 ריא ביֹוא ,תורוש עקיזָאד יד ןענעײל טעװ סָאװ ריא ,ןייז טשינ טלָאז ריא רעװ?;

 -טימ סלא לײװ ,ןענײװאב ךיוא םיא ריא טפראד ,עינעמור ןגעװ סעּפע ךיז ןיא רָאנ טליפ
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 ןריוװעגנָא טָאה עינעמור ןוא דנײרפ א ןרױװעגָא ריא טָאה טײהשטנעמ רעד ןופ רעדילג

 .ןוז ןעירטעג א ,רעקידיײטראפ א

 ,עינעמור ראפ רעריטראמ א יװ ןברָאטשעג זיא סָאװ ,ןוז רעד טָא ,טנײירפ רעד טָא

 ."לאטנעזַאר לאינד ןסייהעג טָאה רע -- דײ א ןעװעג זיא

 -ַָאקסיא םייח רעלאמ-רעמיצ םענופ ןוז רעד ןעװעג זיא ,וקסעװַאקסיא ו.ראב הדוהי

 יד טנרעלעג רעטָאפ ןיײיז יײב רע טָאה זײװדניק .טשעראקוב ןיא ןריובעג ,לוװארגוז שטיוװ

 -עכייצ טנרעלעג טָאה רע וװ ןיװ ןיײק קעװא רע זיא רעטעּפש .ײרעלָאמ-בוטש ןופ הכאלמ

 ןיק ןרָאפעג רע זיא ןיו ןופ .רָאטארַאקעד רעטאעט ףיוא טריזילאיצעּפס ךיז ןוא ןענ

 .אקיפ ןוא גנילארד ןופ דימלת א ןעװעג זיא רע וװ זיראפ

 .טסיד אגאּפָארּפ ןוא רָאטאטיגא סלא טקילײטאב ךיז רע טָאה עיצולָאװער רעד ןיא

 קידנעיײיז .ןָאפ עטלָאמעג ןיילא םיא ןופ יד ןגָארטעג רע טָאה עיצארטסנַָאמעד א ןיא

 -גאטסנָאק ןיא 1854 רעבָאטקָא ןט-24 םעד רע טבראטש ,ענעזיװעגסיוא 69 יד ןופ רענײא

 .לָאּפָאניט

 -:יד ןשינעמור םעד ןופ ןזרעפ ןיא ףאטיּפע ןא טצירקעגסיוא זיא טנעמונָאמ ןייז ףיוא

 .ונאעניטנילָאב עירטימיד רעט

 -ַָאקאניפ-הכולמ רעד ןיא טריװרעסנַאק ןענעז (לָאצ ןיא 30) רעדליב סוקסעװָאקסיא

 עיצולָאװער רעשינעמֹור רעד ןופ ןטלאטשעג ןוא ןטנעמָאמ רָאּפ ךיז טימ ןלעטש ןוא עקעט

 .1848 ןופ

 עיאש רעטעברא רעד זיא ,גנוריגער רעקילײװטײצ , רעד ןופ גארטפיוא ןטיול

 םעד ןיא ןסיירוצנירא ךיז טומ םעד טאהעג טָאה סָאװ רעקיצנײא רעד ןעװעג סרעדנעס

 ןקאלָאּפ יד ןשיװצ סעיצאמאלקָארּפ ןטײרּפשראפ וצ ידכ סאי ןופ רעגאל-רעטילימ ןשיסור

  .ףענעמור יד וצ ןײטשוצ ןלָאז ייז ,יימרא רעשיסור רעד ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ

 רעבײרש רעשינעמור רעד טָאה -- ןפלח רועילא - לופאראז אקיראזאל ןגעװ

 'ׂ :ןבירשעג קאילָאב ראזעשט

 ,םישדח ײװצ יװ רעמ ,זיוה ןיא ךיז ייב ןטלאהאבסיוא טָאה ,לופאראז אקיראזאל ,רע?

 -גײא ,גנוגעװאב רעלאנָאיצאנ לרערענָאיצולַָאװער רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ םענײא

 ןוא רעלאפנָא יד ןופ טצעזאב ןעװעג זיא דנאל סָאד ןעװ ,ןבעל ןגײא ןייז קידנלעטש

 םיא טלָאװ סָאװ רעד ןוא ןרָאװעג טכוזעג קראטש זיא רעריפנָא רעטנענימע רעד ןעװ

 ןעמוקאב םיא ראפ טלָאװ טייהיירפ רעזדנוא ןופ םיאנוש יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא

 -ָאיצאנ העזדנוא ןופ ּפָאק םעד טיהעגּפָא טָאה לופאראז אקיראזאל דײ רעד ,זײרּפ ןכיוה א

 ו ּו ."דניק ןגייא ןייז יו רעמ ךָאנ גנוגעװאב רעלאנ

 החפשמ רעשידרפס רעכײרסולפניא ןא ןופ דילגטימ א ןעװעג ןיא ילאב ןַאישטיװאד

 -הכולמ ןרָאװעג ָאד זיא רע .טרעדנוהרָאי ןט-18 םעניא דנאל ןיא טצעזאב ךיז טָאה עכלעװ

 רעײז ןריפ ךיז געלפ רע .טוג א עדנערא ןיא ןעמונעג ןֹוא קנאב א טנפעעג ,רעטמאאב

 .םירעיֹוּפ יד טימ ךעלשטנעמ

 ץוח םערָאװ ,רעקיטײטאב רע א ןעװעג זיא עיצולָאװער רעד וצ רעײטשוצ ןײיז

 רע זיא ,גנוגעװאב יד שילארָאמ ןוא לעירעטאמ טציטשרעטנוא טָאה רע סָאװ םעד

 קידנעיטש .בײהנָא ריא ראפ ?אגניס ןטשרע םעד ןבעגעג טָאה סָאװ רעד שיטקאפ ןעװעג

 זא רָאװעג רעטשרע רעד רע טרעװ ,עטמאאב-הכולמ עכיוה יד טימ גנודניבראפ רעטנעַאנ ןיא

 רעריפנָא ערענָאיצולָאװער .יד ןטכינראפ וצ ,םײהעג ןיא ,ךיז ןעמ טיירג טאר-הכולמ ןיא
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 -םירבח ענייז עידומ זיא ילאב ןָאישטיװאד .ןאיּפ ןצנאג רעײז ןרעטשעצ וצ םורא יוזא ןוא

 .טַײצ רעד וצ ןכָארבעגסיױא טָאה עיצולָאװער יד ןוא ןלייאוצ ךיז ןלָאז יז ןרענָאיצולָאװער

 זיא ,ןעמונעגנָא טָאה "גנוריגער עקיליײװטייצ. יד סָאװ ןעלטימסָאמ עטשרע יד ןשיװצ

 - זאלסיא ןופ עיצאמאלקָארּפ רעד ןופ טקנוּפ םענעי קיטקארפ רעד ןיא ןריפוצכרוד ןעװעג

 ,ןדיי יד ןופ עיצאּפיצנַאמע יד

 -סיוא ןיז .רעבעגטאר רעלאּפיצינומ רעשידײ רעטשרע רעד זיא חונמ לליה די רעד

 םעד ןריטקעפסער ןסי-עג טָאה טָאטשטּפיוה רעד ןופ טאר-טָאטש ןיא דילגטימ סלא לאוו

 .טכער עשיטילָאּפ עכײײלג :עיצולָאװער רעד ןופ עיצוטיטסנָאק רעד ןופ 2 לקיטרא

 סָאד קיטקארּפ רעד ןיא ןדנעװנָא סָאד ןעמונעגפיוא ןבָאה ןדיי יד עכלעוו טימ ןליפעג יד

 טעמתחעג לעּפא םעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק ,זאלסיא ןופ עיצאמאלקָארּפ רעד ןופ םארגָארּפ

 רענעריובעגַינ רעד) ,ץאסאסטז 80תז8:" גנוטייצ יד ןכלעװ רעּפַאּפ .י דראנרעב ןופ

 ןשיװצ טרעװ סע ןכלעװ ןיא ןוא ,טקורדעגרעביא טָאה ,1848 טסוגיױא ןט-18 ןופ (רענעמור

 :טגָאזעג ערעדנא

 רעד ךיז טציטש סע ןכלעװ ףיוא דוסי רעד ןענעז ,טיײקכעלרעדירב ,טייהכיײלג ,טייה יירפ.

 טנָאקעג טשינ ןנָאד'ס טײקשידלעה סנעמעװ ,רענעמור עלעבָאנ ,ריא .טפאשדניירפ ןופ ןינב

 ,טכער ע?עלשטנעמ ןצאשוצּכָא יוזאיוו טסײװ ריא ,ןדיל ןופ רעטנעדנוהרָאי ליפיוזא ןכאושּפָא

 .רעדירב ערעיא ראפ רעדירב עניימ טכאמעג טָאה ריא

 דנאלמייײה רעיא ןעװ ,ערעייא יװ טכער עבלעז יד ןבעגעג זדנוא טָאה ריא ןעוו ,טציא

 ,טנאה עכעלרעדירב א סיוא זדנוא טקערטש ריא ןעװ ,דנאלמייד רעזדנוא ךיוא ןרָאװעג זיא

 טימ ןעמאזוצ ןפמעק וצ יוזאיוו ןסיװו ןלעװ רימ .ווארב ןוא קראטש ,ךייא טימ ןייז רימ ןלעװ

 .דנאלמיײה רעײט רעזדנוא ראפ ןבראטש וליפא ןוא ךייא

 ערעײא ןבָאה טיהיירפ רעסיז רעד טימ ךיז ןעיירפ רימ טניז טיײצ רעצרוק רעד ןיא

 ןענעז יײז ןוא הנתמ רעיא ראפ קידרעװמוא טשינ ןענעז יײז זא ןזיװאב רעדירבטימ עשידיי

 טעװ סָאװ אנוש םעד וצ יײװ ןוא .טייהנגעלעג םוש ןייק ןיא ךייא יבגל ןבילבעגרעטנורא טשינ

 ."עיצוטיטסנַאק רעייא ןפיירגוצנָא ןגאוו

 סָאד טדדנירגעג טָאה ןוא סאי ןײק ןעמוקעג זיא ןעדאפדלָאג ןעוו 1876 רָאי סָאד

 עלאיצַאס עסיורג ןופ קילדנעצרַאי א ןופ רָאי עטצעל סָאד ןעװעג זיא רעטאעט עשידיי

 .טריסערעטניאראפ קיטולב ןעװעג זיא קלָאפ עשינעמור סָאד עכלעוו ןיא ןעמעלבָארפ

 ,דנאל ןופ בצמ רעשיטילָאּפ-שימָאנָאקע רעד רָאנ טשינ ןעגנאהעגּפָא טָאה יײז ןופ

 .אפוג קלָאפ םענופ טײקיגנעהּפָאמוא עלאנָאיצאנ יד רָאנ

 רענרעדָאמ רעד קנאד א ,סיורא ךיז טקור -- 1876 -- 1866 --- קילדנעצרַאי םעד ןיא

 טעװ רעכלעוװו ,סאלק-רעטעברא ןשינעמור םעד ןופ ןרעק רעד ,גנולקיוטנא רעשימָאנָאקע

 ןופ תוחוכ יד ןופ ןעײר עטשרעדָאּפ יד ןיא ןיײיטש וצ עבאגפיוא יד ןעמענ ךךיז ףיױא

 .טפאשלעזעג עשינעמור יד ןרעדנע ןלאקידאר ןראפ ,סערגָארּפ ןוא עיטארקַאמעד

 קורד ןדמערפ םעד בילוצ טרעדורעצ ןעװעג דנאל סָאד זיא 1866 ראי ןופ גנילירפ ןיא

 ךיז ןבָאה רעדנעל עשינעמור יד ןכלעוו רעטנוא ,אזוק טשריפ םעד טכאמ רעד ןופ ןפראוווצּפָארא

 -ָאצנעהַאה לראק ,ץנירּפ ןשיסײרּפ םעד טרָא ןייז ףיוא ןעגנערב ןוא ,1859 ןיא ,טקינײאראפ

 יד ןשיוװצ טכיוועגכילג סָאד ןטלאה טלָאזעג טָאה ץנירּפ רעדמערפ רעד .ןעגניראמגיז ןרעל

 טשינ .טיצסיבעלּפ א ֹוצ ןעמוקעג זיא'ס .ןעײטראּפ עשיצירּפ עקידנירוקנַָאק ןוא עקידנגירק ךיז

 םירעיופ וליפא ןעוועג ןענעז'ס -- טלָאװעג טשינ םיא טָאה קלָאפ סָאד סָאו ףיורעד טקוקעג

60 



 ןפראוווצריפ טאדעג טלצינרָאג ןנָאה יז זא טרעלקרעד ןוא טלעטשעגנײא ךיז ןנָאה סָאװ

 ...ןרעײטש-בָאגוצ ןופ טיירפאב יז ןוא דרע ןבעגעג ײז טָאה רעכלעוו אווק טשריפ בעד

 ,ןעמ טָאה -- *!טשינ ןעק רענייק ןעמעוו שטיײד א ראפ ..ןעמיטש טשינ ןליוו ײז זא יזזא

 -עגרעביא םיא ןוא לראק ץנירּפ םעד עינעמור ןײק טכארבעג ,דנאלסיוא ןופ ףליד רעד טימ

 סָאוו עיצוטיטסנָאק עײנ א טריפעגנײא דלאב טָאה רע 1866 ,יאמ 10 םעד ,טכאמ יד ןבעג

 -לאיצָאס יד טרעגרעראפ ןוא ןטכיש ענעלגעמראפ יד טציטשעג ןוא טצישעג קראטש טָאה

 .עמערָא יד ןופ עגאל עשיטילָאּפ

 ראכ ןוא עיצאנימירקסיד ראפ לטנאמקעד א ןעוועג שיטקאפ זיא עיצוטיטסנָאק יד

 עטכעלש ןיא רעטעברא יד ןטלאהעג םיטאבעלאנ יד ןבָאה ץוש ריא רעטנוא .גנוצינסיוא

 לָא:וצ ,העש 16-15 יוו רענעלק ןעוװועג טשינ זיא גָאט-סטעברא רעד ןוא ןעגנוגנידאב-טעברא

 גָאט-ןעײרפ א ןופ ןלעפ סָאד ,םעטסיס-ףךָארטש סָאד ,תוריכש עניילק יד .העש 18 ךיוא

 ,ץוש-טעברא ןוא ףליה רעשיניצידעמ רעטסדנימ רעד ןופ ןלעפ סָאד ,ךָאװו רעד ןיא לָאנניײא

 טרעהעג ןבַאה ,גנודליב וצ טייקכילטירטוצ טשינ יד ןוא טכער עשיטילַאּפ ןופ ןלעפ סָאד

 .ןרָאי ענעי ןופ עינעמור ןיא גנורעקלעפאב רעד ןופ ןטכיש עטיירב יד ןופ בצמ םעניימעגלא םוצ

 -- 1876 -- 1866 -- דָאירעּפ םעד ןיא ךיז טריזירעטקאראכ דנאל ןיא ןבעל עשיטילָאּפ סָאד

 ןבָאד (1871 -- 1866) רָאי ףניפ ןיא .גנוריגער רעד ןיא טײקרעכיזמוא רעקראטש א ךרוד

 ןופ גירק ןשיסײרּפ-שיזײצנארפ ןופ טײצ רעד ןיא .ןעגנוריגער 13 עינעמור ןיא ןטיבעג ךיז

 ןַא רעבָא ,טכאמ רעד ןופ ןעלראק ןפראוווצּפָארא ןוװורּפ ןּוָאװעג טכאמעג ןענעז 0

 ,הכולמ עקיגנעהּפָאמֹוא ןײק ןעוועג טשינ ןיא עינעמור סָאו ףיורעד טקוקעג טשינ .גלָאפרעד

 סע .קיטילָאּכ ןרעסיוא עוויטקא ןא טריפעג 1876 --- 1866 ןרָאי יד ןופ ןעגנוריגער יד ןבָאה

 יד ןשיווצ טעבראנעמאזוצ רעלעוטנעווע ןא ראפ ןעגנולדנאהרעטנוא ןרָאװעג טריפעג ןענעז

 ןרָאװעג טכאמעג ןענעז סע .ךָאי ןשיקרעט ןרעטנוא ןעוועג ןענעז סָאוו רעקלעפ עשינאקלאב

 סע ,ןפוא ןשיטאמָאלּפיד א ףיוא טײקיגנעהּכָאמוא עלאנָאיצאנ יד ןכיירגרגרעד וצ ןווורפ

 .רעדנעל עקינײא טימ ןצנעװנָאק עלעיצרעמָאק ןרָֿאװעג ןסָאלשעג ןענעז

 רעד טינ סרעדנוזאב רָאג ןוא דנאל ןיא עגאל רענײמעגלא רעד טינ ענעדירפוצמוא

 טכוזעג ןלאוטקעלעטניא ענעטירשעגרָאפ עקינײא ןנָאה ,םירעיױּפ יד ןּופ עגאל רערעווש

 רָאי ןיא ,ןבָאד קעווצ םעד טימ .דנאל ןופ סערגָארּפ םעד ןרעכיז וצ ידכ ןגעוו ןוא ןעלטימ

 עשיטסילאיצַאס ןיא ןריזינאגרָא וצ ךיז ןבױהעגנָא ןלאוטקעלעטניא ערענָאיצולָאוװער ,1

 ןענאטשעג ןענעז ןזײירק יד ןופ שארב .טשעיאלּפ ,ץאלאג ,סשעראקוב ,סאי ןיא ןזיירק

 עכלעוו וצ ,ערעדנא ןוא וקניראמ .ג יוװ ,וּפֹול ןעשזדוע יווװ ןשטנעמ עקיטומ ןוא עקיניזטסווואב

 ךָאנ ןוא אערעג ונאעשזדָארבָאד ,ונאערדָאק עאלַאקינ ,1875-1874 ןיא ,ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 ןוא עלינ ןיטנאטסנָאק ,עדשזעדאנ ףסוי ןוא ןָאי ,איפָאס ,המחלימ סטײקיגנעהּפָאמוא רעד

 .ערעדנא

 עשיטסיסקראמ יד טנגײאעגנָא ךיז ןבָאה ןזיירק עשיטסילאיצָאס יד ןופ רעדילגטימ יד

 ןיא עקאט זא וצרעד טריכעג טָאה קלָאפ ןיא ןטיירּפשראפ וצ יײז טייקידנעװטיונ יד ןוא סעעדיא

 -ײשרעד לָאז ,טײקיגנעהּפָאמוא ןײז טרימאלקַארּפ טָאה עינעמור ןעוװ ,1877 רָאי ןופ יאמ שדוח

 ."טסילאיצַאס רעד, :לטיט ןטימ ,?אנרושז רעשיטסילאיצַאס רעשינעמור רעטשרע רעד ןענ

 -כיװ יד ןופ ענייא זיא ,1877 רָאי ןיא ,טײקיגנעהּפָאמוא עלאנָאיצאנ יד ןרעבָארעד סָאד

 רעטכערעג רעד ךרוד עטקיטסעפאב א .עינעמור ןופ עטכישעג רעד ןיא ןשינעעשעג עטסקיט

 יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טײקיגנעהּפָאמוא יד טָאה ,1878---1877 ראי ןופ המחלמ-סגנויירפאב
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 -יײירפאב ןײ!ז ראפ קלָאפ ןשינעמור םענופ ףמאק ןשיֵַארעה ןקירָאי רעטרעטנוה א ןופ גנוניורק

 זיב א טלעטשעגרַאפ ךיז טימ טָאה טײקיגנעהּפָאמוא יד .ךָאי ןשיקרעט םעד רעטנוא ןופ גנו

 יד ןפאש ןראפ ןוא ,עינעמור ןרעדָאמ א ןרעװ ןופ סעצַארּפ םעד ןיא טנעמָאמ ןקיטכיװ רָאג

 .קלָאפ ןשינעמור םענופ טייקינײא עשהכולמ

 -לא רעד ןופ לייט א ןעװעג ויא טײקיגנעהּפָאמוא רעלאנָאיצאנ ראפ ףמאק סעינעמור

 רעד ןופ טאטלוזער רעד .רעקלעפ עשינאקלאב יד ןופ ננויירפאבכ רעלאנָאיצאנ רעניימעג

 -ירפ ןיא ,ןפאשעג ךיז טָאה סָאװ רוטקנוינָאק רעקיצניג רעד טימ ןדנובראפ זיא גנוגעוװאנ

 ןײטשוצ סעינעמור ןוא גירק ןשיקרעט-שיסור םעד ןופ ךורבסיוא םעד ךרוד ,1877 רָאי ןופ גניל

 עשינעמור סָאד .עירעּפמיא רעשיקרעט רעד ןגעק ,דנאלסור ןופ רעטריילא סלא גירק םעד וצ

 רעד וצ ןוא ײקרעט רעד רעביא גיז םוצ רעײטשוצ ןקיטײטאב א טי:ארבעג טָאה רעטילימ

 .רעדנעל-ןאקלאב יד ןופ גנויירפאב

 -עג רעד ןיא גנורעטסייגאב רעשיטָאירטאּפ טימ טקילײטאב ךיז טָאה קלָאפ עצנאג סָאד

 ,תוכאלמ-ילעב ,רעטעברא ,םירעיוּפ רעטנזױט .גנויירפאב רעלאנָאיצאנ ראפ המחלימ רעטכער

 -עקלעפאב עליוויצ יד .רעטילימ םוצ עקיליװיירפ סלא ןדלָאמעג ךיז ןבָאה ,ןלאוטקעלעטניא

 ראפ ןעגנורעייטשאב ךרוד ,ןּפורט יד ןופ טרָאפסנארט םעד ןפלעה ךרוד טציטשעג טָאה גנור

 .ןדנעּפש-טלעג ךרוד ,ףליה רעשיניצידעמ ןוא רעװעג

 -גָא טָאה גירק רעד ןוא גנוריזיליבָאמ עניײמעגלא יד טגָאזעגנָא טָאה עינעמור רָאנ יװ

 טזָאלעגסיורא טָאה סָאװ טעטימָאק רעשידיי א טשעראקוב ןיא ןפאשעג ךיז טָאה ,ןביוהעג

 :ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע ןכלעװ ןיא "עינעמור ןופ ןדיי יד וצ , לעּפא ןא

 ןדעי ןופ בוח רעד .ןעגנוגנידאב ערעװש ןיא טציא ךיז טניפעג דנאל סָאד ! רעדירב;

 רימ ןנכעלעװ ןיא דנאל סָאד .דנאל םענופ ןשינעפרעדאב יד ןקידירפאב םוצ ןרעייטשוצייב זיא

 םעד ןופ לײט םעניײלק א ןלָאצּפָא םיא ןלָאז רימ גָאט וצ טנײה ךיז טקיטיונ ,ןריובעג ןענעז

 .ןריונעג רעזדנוא ןופ גָאט ןטשרע ןופ ןכעגעג זדנוא טָאה'ס סָאװ

 רעײא טימ ,םערָא רעייא טימ ,רעקיסעמלגער ךַאנ רעבָא ,דניצא זיב יװ ייב טרעייטש

 סָאװ טימ רעדעי ,זײרק ןיז ןיא רעדעי ,דנאל ןופ ןייזליוװו ןראפ ,ןגעמראפ רעיא טימ ,ןסיוו

 .טבעל רע רעכלעװ ןיא טָאטש רעד ןיא ,ןָאק רע

 ןיש ןענעז סָאװ ןדיי יד ץוח---יימרא רעד ןיא קיליװיירפ ןײג ןליװ סָאװ יד עלא

 ןפאשראפ וצ ןײלא ךיז טײקכעלגעמ ןייק טשינ ןבָאה ןוא -- דנאל ןופ טסנידרעטילימ ןיא

 -אב וצ ייז ןליײא ךיז ןלעװ רימ ןוא טעטימָאק רעזדנוא וצ ןדנעװ ךיז ןלָא; ,עקיטיונ סָאד

 .ןפראד ייז סָאװ טימ ןגרָאז

 ,ךוס2יס רעדעי .ןיז ענײיז ןופ עציטש רעד ןיא ךיז טקיטיונ דנאלרעטָאּפ רעודנוא

 *!!ןיז עטוג טײז .ןטיונ עקיטציא יד ןופ קילבנָא ןיא טדניװשראפ ,דיײשרעטנוא רעדעי

 -נעמאזוצ ןעװעג זיא לעּפא ןשיטָאירטאּפ םעד טזָאלעגסױרא טָאה סָאװ טעטימָאק רעד

 -ונאמיא ,סוקראמ לעינאס ,ןהכ .ע .י ,ונאענעשקָאפ פיליפ ,גרעכנייו ףלָאדא ;ןופ טלעטשעג

 .ָאעל השמ ,ןרעטש דלָאּפָאעל ר"ד ,טראפמעל רײד ,לאטנעזָאר לא

 :לעּפא ןקידנגלָאפ טוָאלעגסיורא ןבָאה ןדיי עשיװָאדלָאמ יד

 ןראפ ףמאק ןקיטולב א ןיא ךיז טניפעג ,דנאלרעטָאפ רעזדנוא ,עינעמור עיירפ סָאה,

 סָאװ ראפעג רעד ןגעק עציטש סנעמעלא רעזדנוא טרעדַאּפ ןוא טײקיגנעזּפָאמוא ןייז ןרעכיז

 .ץנעטסיזקע ןייז טָארדאב
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 ראפ טלעטש דנאל סָאד ךיז טניפעג סע רעכלעװ ןיא עגאל ערעװש יד טָא !רעדירב

 ,ןבָאה רימ סָאװ ןטײקכעלגעמ עלא טימ ,ןרעײטשיײיב ךיוא ןלָאז רימ בוח ןקילײה םעד זדנוא

 -ָאפ ןראפ ןפמעק סָאװ ןטאדלָאס עטקידנוװראפ עװארב יד ןופ ןדײײל יד ן:אמ וצ רעגנירג

 "!דנאלרעט

 -פָא םעד ןגעװ םיטרּפ ןאראפ ןענעו ןרעטש ףלָאדא ר"ד ןופ ןעגנונעכייצראפ יד ןיא

 ;טאהעג ןבָאה ןלעּפא יד סָאװ גנאלק

 ןלעטש ןוא לעּפא רעזדנוא ףיוא םזאיזוטנע טימ ןרעפטנע עכעלטנגוי עשידיי ערעזדנוא;,

 עקיליװיירפ סלא זײװסעגנעמ ךיז ןביירשראפ ײז ;דנאלרעטַאפ םענופ טסניד ןיא םערָא רעײז

 ףיוא ןוא רעדיײלק ייז טיג טעטימָאק רעזדנוא .ןצנאלובמא יד ןיא ןוא רעטילימ ןוויטקא ןיא

 עלא|ןשיװצ עיצקא-ספליה עסיורג יד ןָא ךיז טבייה קיטײצכיײלג .דלעפ-טכאלש םוצ זיב תואצוה

 ."גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

 ןענעז סָאװ ןטאדלָאס עשינעמור יד ןופ קנעדנָא םוצ ,1877 רעכמעטּפעס (20) ןט-8 םעד

 ;השרד עקידנגלָאפ ליש ןיא ןטלאהעג בר רענעשטיטלאפ רעד טָאה ,אנװעלּפ יב ןלאפעג

 תויכז יד ןסעגראפ טשינ ןרַאט קלָאפ ןשינעמור ןטימ ןעמאזוצ ןעניוװ סָאװ ןדיי רימ ,

 ןוא רעדירב יװ טכארוטאב ןרעװ רימ וװ דנאל םעד ןיא ןסינעג רימ עכלעוװ ןופ תובוט ןוא

 -נוא יײס ,ןגעמראפ רעזדנוא ייס ,טצישעג טרעװ סע ווװ ןוא טיהעגּפָא ןרעװ רימ ווו ,דניירפ

 וצ ךיז ןוא ןעלדנאה וצ טייהיירפ עטסלופ יד ןבָאה רימ וװ ןוא טייהיירפ עכעלנעזרעּפ רעזד

 -ליפ ףעקיניײװ ןײיז לָאז סָאװ רעצעמע ןעניפעג ךיז ןָאק .טלעפעג זדנוא סָאװ ץלא ןפאשראפ

 -בעגראפמוא ןא ןעגנאגאב טלָאװ רענעי !ַא ? תוּבוט עלא יד ןענעקרענָא טשינ לָאז ןוא ראב

 טלָאװ רע ןוא תודימ עלאיצַאס יד ןגעק טאראפ ןטנארגאלפ א ןוא טײקיטכערטרעדינ עכעל

 !רעכלעזאןייז ודנוא ןופ לָאז טדײשעגּפָא ! ָא !ףָארטש סטָאג ןדײמסיוא טנָאקעג טשינ ראפרעד

 -כערעג יד ןוא רשיד לכש רעד ןדנוא ןופ טרעדָאפ ,עטגָאזעג סָאד טכא ןיא קידנעמענ

 רעזדנוא ןלופרעד ןלָאז רימ זא ,טריריּפסניא ןענעו רעצרעה ערעזדנוא עכלעוװו טימ טיקיט

 -ינעמור ערעזדנוא תוחוכ ערעזדנוא עלא טימ ןוא ןצראד ןצנאג ןטימ ןפלעה ןוא בוח ןקילײה

 רעזדנוא ראפ ,אנוש ןגעק טנאד ןיא רעװעג ןטימ טנייד ןפמעק סָאװ דניירפ ןוא רעדירב עש

 סע יפ-סטעכרא סנעמעוװ רעדירב ןייד ןפלעד טסלָאז, ;זדנוא טסײד הרות רעזדנוא ! טייה יירפ

 ןלעירעטאמ א ףיוא ךיז טפורראפ ןיד רעד ביוא ןוא (ד--בכ--רבדמב) *געװ ןיא ןלאפעג ןענעז

 ןוא ןנעל סָאד ןַאק ןיא ןעײטש סע ןעװ ןדנעװנָא חמכו המכ תחא לע םיא ןעמ ףראד ,ןדָאש

 | 'ו .שממ טייהיירפ יד

 ןסָאגראפ טרעװ סע ןעװ קיטליגכיילג ןביילב טשינ, ךיוא ודנוא טסייה הרות רעזדנוא

 זדנוא טימ ןעניוװ סָאװ יד עלא ןענעז דניירפ (זט--טי--ארקיו) "דניירפ רעזדנוא ןופ טולב סָאד

 ןוא ףוג ןייא ןענעז דנאל םענופ רעניוװנײא עלא לייוװ ,ןביולג ןופ קוליח םוש ןָא ,דנאל ןיא

 -עז ראפרעד ,טבעװראפ םיטניא ןענעז ןייזליוװ רעייז ןוא ןסערעטניא ערעײז ןוא המשנ ןייא

 הרות רעקילײה רעזדנוא ןופ טָאבעג סָאד ןריפסיוא ןפראד רימ ןוא דניירפ ערעזדנוא ײז ןענ

 ."טולב רעייז ןסָאגראפ טרעװ סע ןעװ קיטליגכיילג ןביילב טשינ,

 עסיורג יד ןקידײטראפ ןיא ןקילײטאב וצ ךיוא ךיז טעטכילפראפ םורא יווא ןענעז רימ

 ןוא ,דנאל סָאד ןקידײטראפ וצ ,ןעמונעג ךיז ףיוא טָאד גנוריגער יד סָאװ עעדיא עלאנַאיצאנ

 ןטימ ןוא המשנ רעצנאג רעד טימ ,שפנו בלב ןרעייטשייב דנאל םעד ןופ רעניוװניא סלא

 -גיק ןענעז רימ ,רעדירב ערעזדנוא ןענעז ייז לו ,ןטאדלָאס עשינעמור יד ןפלעה חוכ ןצנאג

 - .עינעמור טסײה סָאװ ןעמאמ רעבלעזרעד ןוא רענייא ןופ רעד
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 םור סנעמעוו ןוא טכאלש ןיא ןלאפעג ןענעז סָאװ ןדלעה עװארב יד ןופ קנעדנָא רעד

 יד ןיא ןקעװרעד טעװ ,דנאלרעטָאפ רעיײיז ןופ ןורכיז ןיא ןביילבראפ ןלעװ טייקשידלעה ןוא

 ןוא טײקכעלשטנעמ ןופ ליפעג סָאד ,הרובג ןופ טסיײג םעד ענעבילבעגנבעל יד ןופ רעצרעה

 .טייהיירפ וצ טפאשקנעב יד

 רעשיסור-שינעמור רעד רעביא טנאה עטכער ןייז ןטלאד לָאז רע טָאג ןטעב ריִמָאל

 עלא ןיא החלצה ןבָאה לָאז יו ןוא זייב סָאדלא ןגעק ןצישאב יז ןוא יײמרא-זמחלמ רעטריילא

 ."םישעמ עריא

 רעדןיא טאלב טיָארעה א רָאנ טשינ םורא יוזא זיא טייקיגנעהפָאמוא יד ןרעכָארעד סָאד

 -נזיורב רעד ןיא לטיּפאק יײנ א ןוא טנעמַאמ רעקיטכיו א ךיוא רָאנ ,עינעמור ןופ עטכישעג

 .עּפָארײא ןקידחרזימ-םורד ןופ עטכישעג רעקיד

 -יגנעהּפָאמוא  רעטרעבַארעד רעד ןופ תולעמ עלא ןופ טשינ סָאװ ףיורעד טקֹוקעג טשינ

 א -- עלא ןופ רעקינײװ ךָאנ ןדיי יד ןוא -- ןסינעג טנַאקעג קלַאפ עשינעמור סָאד טָאה טייק

 םעד ןרעטש וצ ידכ ץלא ןוטעג ןבָאה עכלעוו ןסאלק עקידנשרעה יד ןופ ןעגנוימאב יד קנאד

 סיורג יד קנאדא ךיוא יװ ,דנאל ןופ ןבעל עשיטילַאּפ-לאיצַאס סָאד ןריזיטארקַאמעד ןופ סעצָארּפ

 טָאה -- דנאל םענופ םיניע ןרעניא יד ןיא טשימעגניירא לָֿאמניא טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ןטכאמ

 -סודניא עלאנָאיצאנ יד} ןעלקיוװטנא ןראפ ןטײקכעלגעמ עיינ ןפאשעג ךָאד טײקיגנעהּפָאמוא יד

 רעשיטסילאיצַאס ןוא רעטעברא רעד ןופ גנולקיוװטנא יד טקריװאב ךיוא טָאה סָאד ןוא עירט

 1 .גנוגעוואב

 רעשידײ רעד דמערפ ןעװעג טשינ ןענעז דנאל םענופ ןעמעלבָארּפ עניימעגלא יד זא

 זא טקאפ רעד תודע ךיוא טגָאז ,ןשטנעמ-רוטלוק עשידיי יד סרעדנוזאב רָאג ןוא גנורעקלעפאב

 שיערבעה ןיא שינעמור ןופ טצעזעגרעביא טָאה שבוט ברה רעטנרעלעג רענעעזעגנָא רעד

 ,ירדנאסקעלא עליסאװ ןופ קרעװ עטסקיטכיװ יד ןופ סנײא ,'טבש ןשיניטאל ןופ דיל סָאד;

 -אטשעג ןענעז סָאװ רעביירש יד ראפ *םארגָארּפ; א יװ ןעגנאגעגנָא טעמכ זיא סָאװ קרעװ א

 .1848 רָאי ןופ עיצולָאװער רעד וצ טנעָאנ ןוא שארב ןענ

 -אב רעשידי רעד ןופ רעיײטשרָאפ עלא טעמכ סָאװ טקאפ רעד זיא קיטכיוו רָאג זיב

 עשידיי יד ףיוא טקוקעג טשינ ןבָאה ,טומ ןליװיצ ןזיועגסיורא ןבָאה סָאװ גנורעקלעפ

 גנוזײל רעײז ןוא תוביס ערעײז ןעזעג רָאנ ,גנוניישרעד רעטרילָאזיא ןא ףיוא יװ ןעמעלבָארּפ

 סעריטאס ענייז טימ ךיילגאב טָאה רעשראבז לװלעװ .דנאל םענופ עגאל רעניימעגלא רעד ןיא

 -רעה עקיטלָאמעד יד ןפירגעגנָא ךיוא ןבעל ןשידיײ ןיא ןעגנוניישרעד עוװװיטאגענ עסיװעג ףיוא

 רָאי ןופ ןעמָארגָאּפ יד ףיוא קילּפער סלא ןבירשעג "עינעמור. עמעָאּפ ןייז .דנאל םענופ רעש

 :תורוש יד טימ ןָא רע טביוה ,7

 .טָאג רעקידעבעל ,קוק ,למיה ןופ קוק

 .ײכאלאוו ןוא עװָאדלָאמ ןענעז הרומע ןוא םודס יװ

 .דנאל סָאד ןזָאלראפ טזומעג ןוא ןרָאװעג טפדורעג עמעָאּפ רעד בילוצ עקאט זיא רע

 ןעמונעגנָא ךיו טָאה ם"יבלמ בר רעד יװ טײקכעלנעזרעּפ עשידיי עטמיראכ-טלעװ אזא

 ןגעק ךיוא ןטערטעגסיורא ףראש זיא רַאנ ,הליהק רעשידיי רעד ןופ ןטיונ יד ראפ רָאנ טשינ

 .דנאל ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ללכב טכערמוא ןלאיצַאס

 ,ןגעמראפ ןופ ןלָאװשעג ,ץירפ ,ריד ךיוב ןײד זיא סע

 .ןגעװטעריא ראפ טסײרט ןײק ָאטשינ קירעיורט זיא המשנ ןײד רָאנ

 טלָאװעג טסלָאװ ,ןצמק ,וד ןוא רעבליז ןופ זיוה ןײד זיא סע

 .דלַאג רעטיול ןופ ןוא רענײטשלדײא ןופ ןײז לָאז'ס
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 דעשזהאבז ?װלעװ - ץנאוקנערהע ףלאוו ןימיופ ןופ חליפ קץ

 רעשטאקול לאומש םײח ,סעלוגראמ דראודע ,רענדָארג לארשי :ןרָאיטקא עשידײ עטשרע יד .8

 דארלעסקא םהרבא ןוא

 רעלסעק דוד ,שטיווָאמארבא סקאמ ,סקאמ ףלָאדור ,וקסעלוגָאמ דנומגיז ,ןאמנייפ דנומגיז ,רעלדא בקעי 9
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 וקסעלוגָאמ דנומגיז ,
 גנירדלָאג לטָאמ ,ןאמדיופ ,דארלעסקא םהרבא .
 "אצינג'שז, רעטשעראקוב דעד ןופ עניב רעד ףיא ,ןרָאיטקא ,םיורושמ ,םינזח .

 ןהאקעה יד טנותרגרעטצ ה ןיא טשז שװ

 סָאד ןבירשראפ זיא'ס וװ ,טשעדאקוב ןופ ליש רעסיווג רעד ןופ סקניפ םענופ לימיסקאפ ,

 רעטאעט-ןעדאפדלָאג ןיא םיררושמ ענײז טימ טליּפשעג טָאה רעלײװ,רעּפוק ןזח םעז טמא ןײז ןופ ןקיטײזאב
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 1889 לירפא ,ץיװָארָאה ןופ "ןלמה המלש. עטערעּפָא רעד ןופ שיפא .ו7

 1890 ,ילוי "אלָאקירעּפ; עטערעּפָא רעד ןופ שיפא 8

 טנגוי רעטײװצ ןוא רעטשרע ןַײז ןיא ,רָאש לעשנא .20 -- 9

 1892 לירפא ,"ןאמלעזָאי יבר, סנעדאפדלַאג ןופ שיפא 1

 1892 ילוי ,"דומחת אל; סנעדאפדלָאג ןופ שיפא 2
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 סאי -- "סיסאמָאט, ןטרָאג ןיא טליּפשעג .1896 ילוי ,"שטאפ א ראפ שטאפ א; ןופ שיפא .3

 22 פעד ןופ -הָאק רעח;ע ןח ,1896 ,טאי ,'טסעפ-טקלָאפ שעכסארעג ךופ ש'יפא 4

 "ןעגניז רעדיל עשיטסילאיצָאס ענהעש

 1897 ,רעבָאטקָא -- "געט 40 ןיא דרע רעד םורא; ןופ שיפא 5

 1899 לירפא ,"ףיש רענאקירעמא רעד ףיוא עקשָאמ ןוא עקסשימ, ןופ שיפא .8

 ױ ד,,רעדָא ,'טשעראקוב ןופ םיבנג-ענעשעק יד; ופ שיפא 7

 רָאפ-סיּכענעב -- "ןָארט ןשיליופ ןפיוא גילואש, ןופ שיפא .8

 1800 ,יאמ .עקירעמא ןַײק רעזיגסיפ יד ראפ

 הסאו)ו -אנימו



 יי יי

 וי בי עא .גצ 5
 , א = עמ 060 א

6 2 

 טגאה 28 גט א
 א יי יי :

 0905 .סדי ,לָאר-לטיט העה ןיא ןאטפע יפ טאײמ ,יַאלעטָא;ג וי שיפא 9

 המוש -- שטיװעקײש ןופ "ןטנארגימעג יד ןיא "עילַאװאּפ לטַײפ, סלא וקסעלוגָאמ .2--20

 ןיעהואע ףקעק ןוט "רעטנאקאבמוא רעהו ןטשיא "ץוה המלש, סלא וקסעלוגָאמ .פ2
 א



 ןוז רעײז ןוא יורפ ןײז מימ וקסעלוגַאמ 5

 סוילושזד .רד ,ןוז ןײז ןוא וקסעלוגָאמ 4

 -לֵאג לקיציא ט'מ "אטסָאקא לאירוא,ןופ שיפא .5

 1906 ,יאמ ,עלָאר-לטיט רעד ןיא גרעבנעד
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 ,סיורא םוק ךעלסעגרעטניה ןיא ,ךיוב ןסיורג ןטימ ץירּפ ,ָא

 ,זיוה רעײז ןעיוב טיוק ןיא ,עכעלקילגמוא יד יװ ןעז טסלָאז

 ,טסימ ןפיוא ןוא ביוטש ןיא ,ןלאנאק ןיא ,רעבירג ןיא

 !טסיוװ-רעטצניפירעפיט ןיא ןפרווװליומ יד יװ ןעלבארג ײז

 וד יװ סיוא ןעעז ײז ,רעדניק ןשטנעמ ןענעז סָאד

 .וצ רעסעב רָאנ ןיד ,קוק רצוי ןבלעז םעד ןופ טמערָאפעג

 רעטסנעּפשעג יד יװ ךײלב ןענעז ײז

 יש העט 5 א טילג סע ;ףיפ ;עהעיז ןעיוא ןאא

 .ןײּפ ןדליװ ליפיוזא ןופ ןוא ןרערט ליפיוזא ןופ ךיז טשעל סָאװ

 גנוריצ ךָאנ טשינ ןוא דלָאג ךָאנ טשינ ןראג ײז

 טיוה רעײז ןצופאב לָאז סָאװ

 ..טיורב לקיטש ןקורט רעטיב א ךָאנ טושפ ןוא טסָארפ ןצכעל ײז

 3 .2 -  גנוצעזהעביא דעזדנוא 2152 "ז ."הציקמו לשמע רבס םענופ)

 -ָאדלָאמ רעד ןיא לבעּפ ןשידיי; םעד ןגעוו דליב סָאד טצנאגרעד ןבָאה רימ יװ םעדכַאנ

 ןגעװ םיטרפ עסיװעג ןבעגוצ רימָאל ,עװָאדלָאמ רעד ןופ רָאנ טשינ ןוא ,ןיימעגלא ןיא "עוו

 .טלעצעג-רעטאעט טשרע ןײז טלעטשעגפיוא טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא וװ טָאטש רעד

 -עגפיוא טָאה ןעדןפדלָאג םהרבא וװ ,סאי טַאטש יד זא ןרעװ טגָאזעג ףראד לכ םדוק

 .רוטלוק רעשידיי רעד ראפ רבדמ ןײײק ןעװעג טשינ זיא טלעצעג-רעטאעט ןײז טלעטש

 ןבָאה ןסאג רעסאי ףיוא ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי טרעהעג ךיז ןבָאה רעטצנעפ רעסאי ןופ

 לװלעװ ןופ ןוא רעגניז רעדָארב יד ןופ רעדיל-ןרודאבורט יד ןעגנולקעגּפָא לָאמ עטשרע סָאד

 ןופ ןרַָאיטקא עקידנעמוק יד ןכײה יד וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סעּפולס רעסאי ףיוא ,רעשזראבז

 .רעטאעט ןשידיי

 סאי טָאטש יד טכוזאב ןבָאה סָאװ ןרענַאיסימ עשידנעלטָאש ייווצ ןופ טכיראב א ןיא

 :ןענעײל ןעמ ןָאק 1836 רָאי ןיא

 עכלעװ ןופ ,50000 ףיוא גנורעקלעפאב רעסאי יד ּפָא טצאש לוסנָאק רעשיטירב רעד;

 ןאראפ ןענעז סאי ןיא זא ןגָאז ןיילא ןדיי יד .20000 רשפא רעדָא .ןדיי ןענעז טפלעה יד

 ןענעז סאי ןיא זא ןעװעג זיא ןבעגעגנָא ןבָאה ןדיי סָאװ לָאצ עטסערג יד .סעילימאפ 0

 15000 ךרע ןא טטײד סָאד ,סעילימאפ 3500 ,לָאצ עטסנעלק יד ןוא סעילימאפ 10000 ןאראפ

 ץוח ,תוכאלמ יײלרעלא ןטעברא יז ,שטייד ןברַאדראפ א ןופ ןָאגראשז א ןדייר עלא ...תושפנ

 -שינרָאג ןענעז קינײװ ,סרעכאמרעגײז,סרעילָאטס ,סרעטסוש ,סרעדיינש ןענעז יז .יירעדימש

 :רעוט

 ןסור יד זא ןבילג ערעדנא ,ןעמוק ףראד חישמ זא ןבײלג סאוו עקיניײא ןאראפ *'

 :."טלצוו יד ןשרעז:אב ןלעוװ

 .ןעדאפדלָאג טביירש "עיפארגָאיב עצרוק; ןייז ןיא

 ןיא ,ןבירשעג ווירב א רימ טָאה (עינעמור) סאי ןיא ןטנענָאנא עניימ ןופ רענײא.;

 ,ןגָארטוצרעבירא יסאי ךָאנ טאלב םעד ןופ ןָאיצקאדער יד טגײלעגרָאפ רימ טָאה רע ןכלעוו

 ךיא ןיב קעװצ םעד וצ .ןעינעמור ןיא טָאטש עטרעקלעפאב-ןדיי עטשרע יד זיא יסאי לײװ

 עסיורג אזא טאהעג טָאה סָאװ לאפ רעד טענגייארע ךיז טָאה ָאד ןוא ,ןעמוקעג יסאי ךַאנ

 ."ןבעֶל קיטפנוקוצ ץנאג ןיימ ףיוא גנוטיידאב



 ,1855 ןיא ,עינעמור ןופ עיצאקילבוּפ עשידיי עטשרע יד ןענישרעד ךיוא זיא סאי ןיא

 קעווצ סעמעװ ןוא ןײטשנעװעל לשיפ ןעװעג זיא'ס רָאטקאדער סנעמעוו ,"םיתעה תורוק , רעד
 ערה ריסהל ...ןגָאז וצ םינּפ תאישנ יתלב הדעהב השענה עטכעלש סעללא. ןעװעג זיא'ס

 .(עינעמור ןיא רוטארעטיל-שידײ., קראמ ןתנ טױל טריטיצ) "לארשי בורקמ

 רעטשרע רעד ךיוא טָאה סאי ןיא ךיוא סָאװ טקאפ רעד ויא קילעפוצ רעקינײװ ךָאנ ןוא

 -לָאג 'ח סופדב ,1871 ראי ןיא ,טקורדעגּפָא -- ריתנסּפ בקעי -- ןדיי עשינעמור ןופ רעקינָארכ

 -רעש ןפיוא ,רענייל יד רָאפ טלעטש רע סָאװ ,עינעמור תוצראהל םימיה ירבד רפס ןײז ,רענד

 :יוזא ,טאלב

 ןעװעג ןענעז (עינעמור) אישטאד רעדנעל יד יװ טייטש "םימיד ירבד, רפס םעד ןיא;

 יד ןיא ןסעזעב ךיז ןבָאה ןדיי יוװ ןוא ,ירצונ סעד ראפ ראי טרעדנוה סקעז טימ טניוואב

 ךיא בָאה ךיוא .גָאט ןקיטנייה םעד זיב ןוא ןושאר-תיב ןברוח םעד ךָאנ ןופ אישטאד רעדנעל

 טעוו סָאוו שטנעמ רעדעיא ידכ אישטאד רעדנעל יד ןאפ עיפארגָאעג עניילק ןייא טלעטשעג

 ."טגיל טרָא סעדעי ןייא וװ ןסיוו רע לָאז רפס סעד ןיא ןענעייל

 עשירארעטיל עטשרע יד ,1871 ,רָאי ןבלעז ןיא ,ןענישרעד ךיוא ןענעז סאי !זיא

 :ןייטשנרא לארשי רעילָאדָאּפ נעד ןופ ןעגנולייצרעד יד ,קרעוו

 .םיקלח 4 ןיא "ןיקיזנ תונא העברא. (1
 .םיקלח 3 ןיא "דניק עטכעלש סאד; (2

 זא -- סקָאדאראפ א יוװ ןעגנילק רשפא ןֿאק סָאד ןוא -- ןגָאז ןעמ ףראד סנטייווצ

 ןשידיי ןופ םוקפיוא ןראפ הלעמ א ןעוועג זיא ןדיי עשינעמור יד ןופ ,טייקנענאטשעגּפָא , יד

 וצ טשינ ןענעדאפדלָאג "ןעגנוווצעג , טָאה "ואדלָאמ רעד ןופ לבעּפ; עשידיי סָאד .רעטאעט

 ןדנעוו ךיז רָאנ ,יקסווָארטסָא רעדָא ווָאקצוג ןופ ןצעורעביא וצ טשינ ,ןלאווק עדמערפ ןופ ןּפעש

 רָאנ טשינ טָאה *ואדלָאמ רעד ןופ לבעפ עשידיי" ענעגייא סָאד ןוא רצוא-סקלָאפ ןשידיי םוצ

 עשידיי עשיריטאס עטדנעוועג םזיציטסימ ןגעק ןוא עלאקירעלק-יטנא סָאד ןגָארטראפ רעטכייל

 ,טָאה'ס ,טרעקראפ ,רָאנ .רעדנעל ערעדנא ןופ םוקילבוּפ עשידיי עטנוואהאב רעמ סָאד יוו ,רעטאעט

 טָאר'ס סָאװו סעקינסאּפ עטסוּפ ןוא סעקַאינכ יד ןופ ןונשח ןפיוא טריזומא טוג ץנאג ךיז

 ,רעדנעל ערעדנא ןיא ןווורּפ-רעטאעט עלא ,טסווואב יו ,ךָאד ןענעז .עניב רעד ףיוא ןעזעג

 דנאטשרעדיו א ,סעקאמורפ יד דצימ דנאטשרעדיוו ןקראטש א טימ ןדנובראפ ,ןעדאפדלָאג ראפ

 טימ טשינ ,ערעדנא ֹוצ ןינ רעדָא עווטסלאשטאנ ֹוצ תוריסמ זיב ןעגנאגעג טפָא זיא סָאװ

 .רעליּפשיוש יד ןגעק ןוא םירבחמ-רעטאעט יד ןגעק ,סעיסערּפער ,ערענעש ךס ןייק

 א ךַאנ ףיוא טייקמאזקרעמפיוא יד ןעיצ וצ יאדכ ָאד ןיא גנאג-ןעקנאדעג םעד ןיא

 :גרעבניצ .רד ןופ תורוש יד קידנרוחרעביא ,לעלאראּפ

 םעד ןוא ָאטעג ןשדיי םעד ןשיווצ קירב א ןרָאװעג ןפאשעג ךעלקריוו זיא ןעוו"

 רעשידײןופ רענייטשטנורג עטשרע יד ןרָאוװועג טגיילעג ןענעז סע ןוא רעטאעט ןשיעּפָאריײא

 זיא'ס ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-16 םענופ ?לעוװש ןפיוא טשרע ?טסנוק רעשיטאמארד-לארטאעט

 ,ראוטרעפער ןכעלטלעוו ןייז טימ רעטאעט לאנָאיצאנ א ןרָאװעג ןפאשעג עילאטיא ןיא

 -- סעירעטסימ עזעיגילער ךעלטסירק יד ןעוועג רבוג טָאה עמארד עשיטסינאמוה יד ןוא

 ןריסערעטניאראפ ךיז ןלָאז ןדיי ךיוא זא ,הביבס עקיסאּפ יד ןרָאװעג ןפאשעג זיא טלמעד טשרע

 העידי עטשרע יד עקאט סָאװ ,לאפוצ ןייק טשינ ללכ זיא סע ןוא .טסנוק סאנעֶמָאּפלעמ טימ

 .'1531 רָאי םעד סיוא ,עילאטיא סיוא טמאטש ליּפש רעטאעט ןשידיי ןגעוו
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 אוא טאהעג טשינ ןזײרק עלאקירעלק יד ןבָאה ואדלָאמ רעד ןיא לבעפ ןשידיי םעד ףיוא

 ןעדאפדלָאג יו -- "סעקלָאפ סעד ןטכיש עקירעדינ יד, .רעדנעל ערעדנא ןיא יווװ סולפנייא

 רעמ 'ויטקניטסניא ,ןסיוומוא רעײז ןיא ןעוועג ןענעז --- עירָאטידיױא עטשרע ןייז ןָא טפור

 -עג טָאה רעטאעט עשידיי סָאד זא ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל רעבירעד .טיײקכעלטעװ וצ טגײנעג

 ,טָאה סָאװ רעטסומ א טול, ןענאטשטנא זיא'ס לײװ רָאנ טשינ עינעמור ןיא ןייטשטנא טנַאק

 רײר יד ןוא ראוטרעּפער רעכעלטלעװ, רעד לײװ רָאנ טשינ ןוא *ךעלטלעװ ןייז טזומעג ,בגא

 לײװ ךיוא רָאנ ,"עירעטסימ עזעיגילער ךעלטסירק יד ןעװעג רבוג טָאה עמארד עראטינאמוה

 לרעב רעכלעװ ןיא הבינס יד זיא'ס ,הביבס רעכעלטלעװ רעמ א ףיוא ןפָארטעגנָא ָאד טָאה'ס

 :"טלעװ רעד וצ הנעט. ןייו ןקירדסיוא רעמעווקאב טנָאקעג טָאה רעדָארב

 ..ןײגרעטנוא ןיוש טסגעמ ,טלעװ ,טלעװ
 טכעל רעײא טשעלדאפ הנבל ןוא ןוז
 ןײטש רעמ טשינ ןלָאזןרעטש ןוא
 .טכערעג טשינרָאג רימ ײב טנעז ריא לײװ
 ,ןסירעגםיוא ןרעװ לָאז טײקשלאפ סָאד
 .סיורא ץראה םעד ןופ דלאועג ךיא ײיש
 ,ןסיװ טשינ ריא טליװ תמא םעד ןופ זא
 !סיוא ךיד זָאל ,טלעװ ,טלעװ :ךיא ײוש

 יו רעדיל עשיריטאס עכלעזא טימ גלָאּפרעד טאהעג טָאה רעשזראבז לוולעוו זוא יי

 ,טלעװ רעד ןיא חור א
 .טלעש יז ןעמעװ ןוא טשטנעב יז ןעמעװ
 רעזײה יד ןיא טײג הירב רעד ,רעגולק רעד
 .רעזײװגעװ רעצנאג רעד זיא ,ראנ רעד ,הטוש רעד

 = = =2* = 2 וי טי = יא יי{ יי{ 20 =; ==. .יית2 = =

 זיוה סָאד ןעז וצ ןשטניװ ךיז געמימ
 .זיולק רעד טימ םענײאניא ךָאנ

 ,ןעמורפ םעד ןיבר םעד ןכאמ טעװ'מ סָאװ
 .ןעמוק טעװ חישמ זא
 לגיצ ןופ טשינ רענַײטש ןופ טשינ

 .לגוק ןוא ןסעמיצ ,םילכאמ עסיז ןופ רָאנ
 דימת'רנ םעד ןיא ןענערב טעװ טריפס
 דומש רעד ןַײז טעװ ךעלכיק עק העײא ןופ

 ,טריקורב דרע יד ןײז טעװ שיפ ענעצלאזעג טימ

 ,ןקע עלא ןופ ןײװ רעטוג ןוא
 טרימשעגנָא סעלערד טימ טנעװ יד

 .ןקעל ןלָאז םידיסח עלא

 ,רעגניז רעדָארב יד ןגיוצרעד ךיוא ןוא ןגיוצעג רָאנ טשינ טָאה סָאװ הביבס יד זיא סָאד

 העפשה עסיורג א טאהעג רעטעּפש ןרָאי ךסא ךיוא טָאה רָאנ ,ןענעדאפדלָאג ןוא ןרעשזראבז

 ףיוא העפשה עטסערג יד ןוא רעטכיד ןוא רעבײרש עשידיי ענעעזעגנָא ײר א ףיא ךױא

 .ןרעגנאמ קיציא

 -גאמ טָאה ,גָשט-ןריובעג ןט-60 ןייז וצ ,ןרעגנאמ דובכל ,קרָאי-וינ ןיא גנורעייפ א ףיוא

 :טרעלקרעד ערעדנא ןשיװצ רעג
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 -עג טָאה רע לײװ ,ךעלריפסיוא לסיבא ןלייצרעד ךיא ליװ דָאזיּפע ןייא ןגעוו רָאנ ...,
 ןוא עקידנטָאש סָאד טריסנאלאב וװצעגרע טָאה ןוא גנוקריװ עקידנרידיצעד א רימ ףיוא טאה

 .ןפאש ןיימ ןיא עשידאלאנ

 רימ טימ .עמשטערק רעטשעראקוב א ןיא טכאנייב טעּפש ןסעזעג ךיא ןיב לָאמ ןייא

 .ןיבור לארשי .רד -- ןילרעב ןופ טסאג א ןעװעג :זיא

 -עג זיא רע .קיצעביז םורא ןופ ןאמ רעטלא ןא ןלאפעגניירא זיא טכאנטימ ךָאנ טעּפש

 .גיודול רעטלא רעד -- "רעגניז רעדָארב, רעטצעל רעד ןעװעג זיא סָאד .ןפוליגב טוג ןעװ

 ,ןײװ זָאלג סיורג א ןסָאגעגנָא ךיו טָאה רע .שיט רעזדנוא וצ ןטעבראפ םיא ןבָאה רימ

 רעדָארב ןייז ןופ ןעגניז ןבױהעגנָא רע טָאה רעטעּפש ןוא שודיק ןטשידייראפ ןימ א טכאמעג

 .ראוטרעּפער

 יד ןופ ןטלאטשעג יד !סָאד זיא סָאד טָא :ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל רימ זיא'ס

 -ופ ןוא רעכאמ-ןעמארג ,םינחדב עלא .ןוימד ןײמ ןיא טקיטכילעגפיוא ןבָאה רעגניז רעדָארב

 -יא ןרעװ לעװ ךיא .קידעבעל ןרָאװעג ןענעז ,ןדיי תורוד טריזומא ןבָאה סָאװ ,רעליּפש םיר

 -עג ןוא ןפאשעג ןבָאה ײזסָאװ סָאד זא ךעלגעמ ."רעדירב ערעזדנוא, ןופ רענייא .ייז ןופ רענ

 ךָאד ןענעז ןײלא יײז רעבָא ,עיזעָאּפ ענעביודעג ןייק טשינרָאג ,וויטימירּפ ןעוועג זיא ,ןעגנוז

 .עיזעָאּפ ןעוװעג

 -אט ןײמ ןיא טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,רעדילסקלָאפ עניײש יד טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא

 .טזָאלרָאװראפ ןגעלעג זיא סָאװ השורי א .גנאלק ןוא בראפ ןופ עיגֹרָא אראס .טאטשראװ סנט

 .סיפ יד רעטנֹוא רקפה טרעגלאװעג ךיז טָאה סָאװ דלַאג

 תירגאב ןשלאפ א ןעמ טָאה עקירעמא ןיא ַאד .ןעזרעד ןוא טרעהרעד בָאה ךיא ןוא

 -- הבישי ןעװעג טרָאד ויא ץלא זא ,ןעמ טניײמ ָאד .עּפָארײא-חרזמ ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו

 ןוא בר ןייא ןעװעג זיא ?לטעטש ןדעי ןיא ? תמא רעד זיא סָאװ רעבָא .טייקשידיי-הרות ןוא

 סיאבאר רעטרעדנוה טָאטש רעדעי ןיא רימ ןבָאה עקירעמא ןיא ָאד .רעליּפש-םירוּפ טרעדנוה

 ."רעליּפש-םירוּפ ןיא ןייק טשינ וליפא ןוא

 ?קיב המלש ר"ד טָאה ,"עינעמור ןיא שזאסייּפ-רוטלוק רעשידיי רעד, ייסע ןיז ןיא

 עשינעמור יד ןופ בצמ-רוטלוק םעד ןעװעג םרוג ןנַָאד סָאװ תוביס יד ןריזיטעטניס טוװורּפעג

 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ,רעטאעט עשידיי סָאד ןעמונראפ ײז אב טָאה סָאװ טרָא סָאד ןוא ןדיי

 עשידנעלסיוא סָאװ ,ןעװעג זיא םוטנדיי ןשינעמורטלא םענופ עידעגארטרוטלוק יד,

 -וצסיוא ןזיװאב ָאד ךיז טָאה'ס רעדייא ךָאנ ,טראּפשעגנײרא רעדא ןבָאה תועפשה עשיעדיא

 ןסיוא זיא סָאװ ,םזינַאזלעדנעמ רעד .רעגיטשסנבעל רעטעװעדנופראפ רענעגייא ןא ןרימרָאפ

 א ןָא ַאד ןיא ,טלאהניא-סטיײקשידי ןטעװעטראהראפ ןראפ םערָאּפ ערעקיסילפ ,עײנ א ןעװעג

 ךיז טָאה עטלא סָאד .ןעיינאנ וצ סָאװ ןעװעג טינ ךָאנ זיא ָאד ?יײוװ ,טירפראפ ןעװעג קפס

 רע ?םזימרָאפער רעזעיגילער רעד ןאטעגפיוא ָאד טָאו עשזסָאװ .ןפאש ןיא ןטלאהעג טשרע

 -רעביא ןא ןֿאטעגנָא טײקיטראנגײא-סנבעל א ןופ ףוג םענעסקאװרעד טינ ,ןקידנסקאוו םעד טָאה

 וצ טּפשמראפ םזינאגרַא ןגניי םעד ןוא גנוסאפוצ רעשיעּפָארײא ןופ קאּפלָאק ןטרינָאיזנעמיד

 םוקפיוא ןופ געװ םעד טכוז רע ?ײװ ,שיגארט :רעזדנַאלב ןשימָאק-יגארט א ןופ עלָאר רעד

 ןופ ןײש יד טלעטשראפ עמשטוק רענעגילעגסיוא רעד טימ ךיז טָאה רע ?ײװ ,שימָאק ןוא

 .ןוז רעד

 הנכס-םזינַאזלעדנעמ רעד ן פ עיזיװ עלעה יד טאדעג טָאז סָאװ ,ןעװעג זיא רענייא

 .םייגלמ בר רעטשעראקוב רעקיטלָאמעד רעד ןעװעג זיא סע .בושי ןשידיי ןשינעמורטלא ןראפ
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 סלא םש ןײז ןופ טײקיגָאװ רעד טימ ןוא טעטירָאטױא רעשילארָאמ ןייז ןופ חכ ןצנאג ןטימ !

 רענילרענ עינ יד טלעטשעגנגעקא ם"ינלמ רעד ךיז טָאד ,רָאטאטנעמָאק-דומלת רעטנעקרענַא

 לָא:מיס רעײז ןרעװ טלָאזעג טָאדה לּפמעט רעטשעראקוב רעטריטקעיָארּפ רעד סָאװ ,ןעעדיא

 -לעב ווא רעגריבניילק ןופ עסאמ רעד ףיוא טראּפשעגנָא ךיז טָאה ם"יבלמ רעד .גנוטסעפ ןוא

 םורא יוזא .תוכלמ ײב טראּפשעגנָא ןבָאה ןטנעגילעטניא ןוא םירחוס רעקיצּפַײל יד ,ס'הכאלמ

 ןוא דנאל סָאד טזָאלראפ טָאה ם"יבלמ רעד .ןליּפשראפ טעוװ'ס רעװ ןרָאװעג רָאלק דלאנ זיא

 עלעגעו א ףיוא ,טָאּפש וצ ןוא דנאש וצ ,טָאטש רעד ןופ טריפעגסיורא :ל?ליװ עדנעגעל יד

 ןרַאװעג טלעטשעגפיוא זיא (ירעניו .פס אדארטס) סאג "*קיטיירפ רעקיליײה , רעד ףיוא ;טסימ

 -ָאמ , יד ןופ דיײײרפ רעד וצ ןוא עסקַאדָאטרָא יד ןופ סָארדראפ םוצ ןינב-?ּפמעט רעקיטכערּפ א

 .ןדיי ענרעד

 -רעגריב רעד וצ געוװו רעד יירפ ןרָאװעג םוטנדיי ןטריזיעּפָארײא שילָאבמיס ןראפ זיא

 -ור יד .עינָאריא ערעטיב-קילאג א טבױלרעד ךיז טָאה עטכישעג יד ? עיצאּפיצנאמע רעכעל

 ןדיי יד טגָאזעגּפָא ןביז ?קיטרא ןטמיראבטלעװ ריא ןיא טָאה 1866 ןופ עיצוטיטסנָאק עשינעמ

 -עגפיורא טָאה קראמסינ .םזיליפָאנאמרעג ןיא דושח ןענעז ןדיי יד... :?יײװ ,טכער-רעגריב

 ןפיוא ?ּפמעט א טיובעגסיוא ןבָאה ןדיי יד ןוא ןָארט ןשינעמור ןפיוא ץנירּפ ןשטייד א טצעז

 ןשטײד ןופ "גנודניבראפ-ןעעדיא . רעשיגָאגאמעד-ךעלקילג רעקיזָאד רעד ןיא .חסונ ןשטייד

 רעד עכלעװ טימ סרעמאד יד ןוא קעה יד ןרָאװעג טדימשעג ןענעז לּפמעט ןשידיי ןוא ץנירּפ

 ןופ ןגייצ-סגנונפָאד םעד --?ּפמעט םעד טרעטשעצ טָאה ןומד רעשינעמור רעטצעהעגפיוא

 -ַאג,םענופ תוברוח יד רעטנוא .(:עיצאּפיצנאמע רעקידנכײרג ֹוצ טנאה רעד טימ ,רוטאנ רעד

 -ריפא טרָאד ןופ זיא תאש רתיל ןוא טכער-רעגריב יד ןרָאװעג ןבָארגאב ןענעז *זיוה -סעט

 -םזילפמעט סָאד -- עינעמורטלא ןופ ןנעל ןשידיי ןיא טרילכאטע קיטליגדנע ךיז ןוא ןעמוקעג

 םענופ םזירעגײג םהרבא ןימ א סעּפע זיא סָאד ,םזילפמעט רעשינעמור-שידיי .שינעעזראפ

 סָאװ ,ןעניז ןיא רָאנ טינ םוטנדײ-נרָאפ .םוטנדיי-םרָאפ רָאנ ,פרָאפער טינ :;ןָא געװ ןבלאה

 עיצאלימיסא-שינעמור עשימרוטש יד ךיוא סָאװ רָאנ ,ץכעלַאש זיולב ןבילבעג זיא ט'ייקשידיי

 עקיזָאד יד .ךארפש רעד וצ ןיב יו רעטײװ טינ טכײרגעג טָאה םוטנדיי ןקיזָאד םעד ןופ

 -כידעג רעד ןיא טריפעגקעװװא טינ עינעמור-טלא ןיא שטנעמ ןשידיי םעד טָאה עיצאלימיסא

 -עטיש זיולב טָאה י! .טריזינאמָאר ךעלרעניא טינ ךיוא םיא ןוא רוטלוק רעדמערפ ןופ שינעט

 טיצ רעד טימ ןוא "גנויצרע רעשידיי לענָאיצידארט., רעד טימ דנובפיונוצ םעד טכאמעג רער

 -וצנָא ןזיואב טָאה סָאװ ,רעגײטשסנבעל ןקיטראנגייא לסיב םעד ןופ הרוצ יד ןבירעגּפָא ךיוא

 -עגּפָא ךיז טָאה רע לײװ ,זָאל-םינּפ .זָאל-כינּפ ןרָאװעג זיא דיי רעשינעמורטלא רעד .ןסקאוו

 וצ רוד ןופ ךיוא ךיז טָאה סע .רערעדנא ןײק וצ ןעגנאגרעד טינ זיא ןוא רוטלוק א ןופ ןסיר

 ןרָאװעג דיי רעד זיא רפס א ןיא ןיײעמ א ןופ .טײקװיסנעטניא עקיטסײג ןיי: טרענימראפ רוד

 .גנוטײצ-ןשַָארג רעשינעמור א ןופ רענעײל רעד

 ךיז טָאה טיײקשידײי !ןײנ ?טפאשקנעב-"סנגיײא, יד ןשַָאלעגסיוא לָאמא טימ ךיו טָאה

 דיי ןכײר ןראפ .לקאטקעּפס ןװיטארָאקעד וצ זיב ,עינָאמערעצ וצ זיב טקידײלעגסיוא זיולב

 רעד ,לּפמעט רעד ןוא עשזַאל יד ןעװעג לקאטקעפס-טײקשידיײ רעד זיא טנעגילעטניא ןוא

 לּפמעט ןפיוא םָארגָאּפ רעד זיא "זיי ןשינעמוו א ןופ תונורכז, םנרעטש ףלָאדא טל (?

 .1866 ינני ןט-16 סעד ןעמוקעגרַאפ
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 רעד ןיא טקידירפאב שינעפרעדאב-עינַָאמערעצ ערעײז ןבָאה רעטעברא רעד ןוא רעגריבניילק

 עטרעטאמראפ סנכײצ עשילַָאבמיס ןופ ,עלופ-תודוס יד .רעטאעט ןשידיי ןיא ןוא עמשטערק

 לּפמעט ןיא "עדאיכורבש ימ" רעד ןופ טײקשילארטאעט עכעלרעייפ יד ןוא ןעגנוציז-עשזָאל

 ןיא .טײקכעלטפאשלעזעג ןוא רוטלוק רעשידיי ןופ עיזוליא יד ןפאשעג רעגריב ןראפ ןבָאה

 שידיי א ןופ טיונ יד ןעגניזאג רעגניז רענעמוקעגּפָארא םיקחרמ ןופ רעד טָאה עמשטערק רעד

 דנאלסור ןוא עיצילאג ןופ ןעמעלבָארּפ עשידיי טריציפיסרעוו ןוא ץינערג טז רענעי ןופ ןיעל

 רעד .תוצראה-םע רעקיטפרעדאבליּפש ןוא ץנארָאנגיא רעטרעטסײגאב ןופ ןרעיוא יד ראפ

 -סקלַאפ ןראפ ָאד זיא עיסקָאדָאטרָא ןוא םרָאפער ןשיװצ ,תודיסח ןוא הלכשה ןשיװצ ףמאק

 לװלעװ ןופ טרעהעגסיורא העידי עביוט א יװ רעמ טינ ןבילבעג רוד ןטײװצ ןופ שטנעמ

 -סיורא זיא רעטאעט סנעדאפדלָאג םהרבא .גנוטייצ רעטריציפיסרעוו קידעבעל סרעשזראבז

 -מערַא עשינעמור-שידיײ יד טשרעהאב טָאה ןוא סאי ןיא "םיוב םענירג, ןרעטנוא ןסקאוועג

 םענופ טימעג ןיא שינעצס ןריזילאוטקא וצ ןעגנולעג זיא םיא סָאװ םעד קנאד א טפאש

 ,רעטשעראקוב רעד עכלעװ ,שמוח השרפ יד .שמוח השרפ עשידנעלסיוא'נא שטנעמסקלָאפ

 יו שרעדנא טינ ןוא ןעװעג טניוװעג זיא דײ רעסאי רעד ךיוא ?ײט םוצ ןוא רעטשעיָאלּפ

 רעלאיצַאס ןיז ראפ דובנמוא ןא רָאג יצ ,דובכ א זיא יז יצ ןעניבמוצּפָא ,שינעמור ףיוא

 רעלופסייװש רעד ןיא ןזָאלוצנײרא ךיז ריא ןגעװ ןעװעג טרעװ זיא סע יצ ,עיציזָאּפ

 ןשינעדאפדלָאג ןשיגאמ ןרעטנוא טָאה שמוה השרפ עקיבלעזיד ,הכרב א ןכאמ ןופ ערוטנאװא

 ךס א ,רעמ עקאט רָאנ ,הכרב א רָאנ טינ ןעװעג טרעװ זיא ןוא ןבעל ןעמוקאב עלעקעטש

 ."טפאשביל ןוא ץראה .רעמ

 -וטלוק ןוא רעשיטילָאּפ-?איצָאס רעשיפיצעּפס רעקיטרַא רעד טימ רָאנ טשינ רעבָא

 גנודניבראפ ןיא ןרעװ טלעטשעג ףראד עינעמור ןופ בושי ןשידײ םעד ןופ עגאל רעלער

 ןעגנונײשרעד עקיטביװ ייר א טימ ךיוא רָאנ ,רעטאעט ןשידיײ םענרעדָאמ ןופ גנויײטשטנא יד

 ,העפש'ו א טאהעג ךיוא *קילעפוצ , רשפא ןבָאה עכלעװ רעדנעל ערעדנא ןופ ןבעל ןשידיי ןיא

 .גנולקיװטנא ןײז ףיוא רעכיז זיא ,גנוײטשטנא ןײז ףיוא טקעריד טשינ בוא

 טקאפ רעד ןגיוא יד ןיא ךיז טפראװ תועפשה *עקילעפוצ , עכלעזא עטשרע יד ןשיװצ

 -יבאר רערימָאטישז רעד ןופ רעליש רעקילָאמא רעד ןנכלעװ ןיא רַאי ןנלעז םעד ןיא סָאװ

 סענרעדַאמ ןראפ ןײטש-טנורג םעד טגײלעג עינעמור ןיא טָאה ,ןעדאפדלָאג םהרכא ,לוש-רענ

 -לקניפ אבא בקעי -- לֹוש-רעניבאר רענליװ רעד ןופ רעליש עּפורג א טָאה ,רעטאעט ןשידיי

 -גירגעג --- שטיװָאדיװאד ןָאסלעסָאי ,שטיװעלעדנוז ןרהא ,רענײװ .ל ,ןאמרעביל ןרהא ,ןייטש

 ליצ ןטימ ,עיצאזינאגרָא עשיטסילאיצָאס עשידַײײ עטכישעג רעד ןיא עטשרע יד ןָאדנַאל ןיא טעד

 ןופ לײט סלא יײז ןרעדילגוצנייא ,םזילאיצָאס ןופ טסײג ןיא רעטעברא עשידיי יד ןקריוװאב ֹוצ

 ךרוד ןרָאװעג טקיטלאטשעג זיא יז יװ יוזא ,גנוגעװאב-רעטעברא רעלאנָאיצאנרעטניא רעד

 .סלעגנע ךירדירפ ןוא סקראמ לראק

 -יװטנא ןוא גנוײטשטנא רעד ףיוא העּפשה "עקילעפוצ , עקיטכיוו רָאג זיב ערעדנא ןא

 רעשידי רעד ןוּכ בצמ םענימעגלא םעד ןרעװ ןבירשעגוצ ףראד רעטאעמ ןשידיי ןופ גנולק

 .ןרָאי ענעי ןיא ללכב רוטארעטיל

 .ר"ד טבײרש "רוטארעטיל עשידיי יד ןוא רעטאעט עשידיי סָאד,, גנולדנאהּפָא ןייז ןיא

 :ינודקומ .א
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 רעד יװ ,רוטארעטיל רעד טימ ךײלג טלקיװטנא ךיז טאה עּפָארײא ןיא רעטאעט סָאד,

 .ןרעדנא םענופ רענײא ןטערטעגּפָא טינ יײז ןענעז גניליוװצ רעשימאיס רענעסקאוועגנעמאזוצ

 ךיז טָאה םוקילבוּפ סָאד .רעטאעט ןיײיז טכוזעגסיוא ךיז טָאה רוטארעטיל ןימ רעדעי

 עשיטע ענייז טיול ןוא גנולקיװטנא ןייז טיול ,קאמשעג ןשיטעטסע ןיײז טיול טריצנערעפיד

 .ןעגנורעדָאפ

 סע רָאנ ,רוטארעטיל ןופ םינימ עלא ךיז ןיא ןגיוזעגנייא טָאה ?לכב רעטאעט סָאד

 .םוקילבוּפ רעדנוזאב א ןימ ןדעי ראפ ןפאשאב טָאה

 רעד ןופ רעטאעט סָאד ּפַא טלײט סאו הציחמ עקיטסײג יד ךעלגעמוא טושּפ זיא סע

 .ןעגנובערטש עבלעז יד ןבָאה ײז זא ,ןסקאוװעגנעמאזוצ גנע יוזא ןענעז יז .רוטארעטיל

 סע ןכלעװ רעטאעט א ןופ ,רוטארעטיל רעד ןופ ןסירעגּפָא זיא סָאװ רעטאעט א ןופ

 ,ןבעל ן'רעסיוא טײטש סָאװ רעטאעט א ןופ ,ןעגנומערטש עשירארעטיל עלא דמערפ ןענעז

 .רוטארעטיל-טלעװ רעד ןופ עטכישעג יד טשינ סײװ ,טפאשלעזעג רעד רעסיוא

 זיא רע .טייצ ןײז ןופ עלהחּפשמ ןשירארעטיל םעד וצ טרעהעג טָאה ןעדאפדִלַאג

 םענײלק םעד ןופ רעדילגטימ ערעדנא יװ טבאגאב רעמ רעכילמיטסקלָאפ -- ןעװעג רעבָא

 .עלהחּפשמ

 -עג זיא סע ,רוטארעטיל רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ןעװעג זיא רעטאעט סנעדאפלָאג

 -ערטש ,ןעעדיא ענײז עלא ןוא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןקיטלָאמאד ןופ ןטימ ןיא ןענאטש

 ."רעטאעט םעניא קורדסיוא רעײז ןענופעג ןבָאה תומולח ןוא ןעגנוב

 רָאנ טשינ טײצ ןײז ןופ רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא טאהעג ןיוש טָאה ןעדאפדלַאג

 .רעטסײמ-ךארפש ןוא רעטאעט ןופ רעדליברַאפ

 ןסיורגא ןופ ןענעז ןעלעדנעמ זיב ךארּפש-בײרש סלא שידיי ןופ גנולקיוטנא רעד ראפ;

 רעטשרע רעד, עסעיּפ ןײז ןיא דלעפנסקא לארשי ןופ וטפיוא רעכעלכארּפש רעד טיידאב

 טכײרטש טכער טימ .לכיטנרעטש סָאד, גנוליצרעד רעד ןיא ןוא *טורקער רעשידיי

 רערָאלק א טימ חסונ-דײר ןטלא בוצ ןעגנאגעגוצ זיא דלעפנסקא זא ,רעניװ .מ רעטנוא

 רעשידיי רעקידעבעל רעד ןופ טײטאב ןלעלטפאשלעזעג םעד ךײײש סָאװ ייס ,טײקיניזטסוװאב

 רעד זיא רע .ןטײקכעלגעמ עשירארעטיל עשירעלטסניק עריא ךייש סָאװ ייס ,ךארּפש

 ןיא ךארּפש רעטדערעג-ךעלקריוו רעד ןופ רעביירשראפ רעטסלופטרעװ ןוא רעטסכעלריפסיוא

 ענעעזעגנָא ערעדנא ךיוא ןבירשעג ןבָאה שידיי ןשיניארקוא ןיא .טײצ רענעי ןיא עניארקוא

 -יװטנא ןוא גנוייטשטנא,) ."יקצעניל לאוי ,ןָאזניװעל רעב קחצי ,לרעּפ ףסוי יװ רעביירש

 .(לעדאנ ןימינב טנעצַאד -- שידיײי ןופ גנולק

 "עלעשטנעמ ענײלק סָאד, יװ ןאמָאר םענרעדָאמ ןפייר ןשירעלטסניק אזא רַאנ טשינ

 עקאט--ס'שטיװָאמארבא .י.ש יװ רעזייוװ-געװ ןקיטכיװ אזא ךיוא רָאנ (1864) םירפס .מ .מ ןופ

 -ָאטישז ,"טּפשמ ןיע.) ךוב ןייז ןופ ןעגנורילומרַאפ עקיניזטסוװאבליצ -- םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןגעװ רעטאעט ןופ גנויײטשטנא רעד ראפ ראי 10 טימ טדער עדײז רעד עכלעוו ןיא (1867 ,רימ

 -דנוא .?ײװ ןוא..., .(ן"רוטארעטיל רעד ןופ ןוא רעביירש םעד ןופ ןטנילפ ןוא ןנאגפיוא יד;
 ןוא ןבײרש ןבילוצ רָאנ ןביײרש ןוא עיצידארט רעד ןיא ךיז ןטלאה רעביירש עשיליכשמ ערעז

 ענעדיײשראפ (.װ.מ -- "דוחי םשל *טבײרש עלעדנעמ) :!ןקיצנייא ןראפ , ןביוהפיוא בילוצ

 רעניװ .מ ךרוד טכארבעג זיא גוצסיוא רעד ,(11--8 ז"ז ,1867 .רימָאטישז ,"טפשמ ןיע6

 ,גאלראפ-ףוקיא ."ה"י ןט-19 ןיא רוטארעטול רעשידײ רעד ןופ עטכישעג רעד וצ; ךוב וײז ןיא

 ,121--{29 ז"ז ,2 .ב ,קרָאירינ
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 טכא ןײק טינ ןגײל יז ןוא -- ןשטנעמ ענעעזעגנָא יב גלָאפרעד ןענופעג וצ ,םיקוסּפ עקיליײה

 סָאװ ןוא טײצ רעד ןופ ףיולראפ ןיא ףיוא ץלא ןעמוק סָאװ ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןטױנ יד ףיוא

 טינ טָאה ןוא עזיול א רעײז רוטארעטיל עקיטציא רעודנוא זיא רעבירעד ,ןבעל רעײז ןָא ןריר

 ןופ טסײג רעקידעבעל רעד ןוא טלקנוטראפ ריא ראפ זיא טלעװ יד ?ײװ ,ןנעל ןייק ךיז ןיא

 ןא ,רוטארעטיל עשיערבעה עקיליײה עקיזָאד יד ,ךיז טציז יז .טינ יז טרעטסײגאב טייצ רעד

 ריא םורא ןוא ,ןשטנעמ ןופ ?מוטעג םענופ ןוא טלעװ רעד ןופ םראיל םענופ טײװ ,עטנלע

 ,פיווו ןסייװ ייז ליײװ ,ןבָאה עקאט יז ןליװו רעביירש יד סָאװ ,ור א ,ור עמָאקלופ א טשרעה

 זא ,ךיז טפערט סע זא ןוא ...ןעמָאנ ןטוג א ןעמוקאב ײז ןלעװ ור רעקיזָאד רעד בילוצ רָאנ זא

 רעײז ךיז טרילראפ ,סיורא סעּפע ןעשטּפעש ײז ןוא םיטש רעײז ףיוא לָאמא ןבייה רעביירש יד

 .רעיוא םוצ טינ ןעײגרעד ןוא םיור םענופ ןטיײקטיײװ יד ןיא לוק

 ...?קלָאפ םענופ ץראה סָאד ךיז וצ ןעיצוצ ייז ןלָאז סָאוװו טימ -- תמאב עקאט ןוא

 ,ןעגנובעלרעביא ענייז ןופ ןוא ןבעל-סקלָאפ םענופ ןלאווק יד ןופ טסקאוו סָאוו ,רוטארעטיל עדעי

 טרעוו ,טאטלוזער א קידנעייז ןוא .קלָאפ םענופ ןבעל ןפיוא קירוצ ךָאנ רעד עקאט טקריוו

 סָאװ קלָאפ ןדעי ןיא :ןגָאז טימרעד ליוו ךיא .הביס עטקידנקריוו א ךיוא רעדיוו קירוצ ףיֹוא יז

 גנודניבראפ עטסקינייװעניא ןא ןאראפ זיא ...קירעהעג יֹוװ ךיז טלקיווטנא רוטארעטיל ןייז

 טגנידאבמוא ןקריוו ייווצ יד ןופ רעדעי ןוא ,רעביירש םעד ןוא (קלָאפ םעד) םיא ןשיװצ

 רעטכיד םייב גנודניבראפ עקיזָאד יד ןייז ףראד קראטש סרעדנוזאב .ןרעדנא ןפיוא סנייא

 גנוטכיד ןייז ןוא רעטכיד םענוכ רעכיב יד יװ יוזא טקנוּפ םערָאװ .טנעגילעטניא ןוא

 םערָאװו ,תוהמ ןטסקינייוװעניא ןייז ןופ ןסקאוו ןוא םאטשקלָאפ םענופ לגייוצ א ןענייז

 ענייז ךיוא ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעגנומיטש ענייז ,ןעקנאדעג ענייז ןקעלּפטנא יו

 ,טסקאוו ןוא טילב יוזא טקנוּפ -- ,ןטכארט ץנאג ןייז ןוא ןעגנונעפָאה ,ןשטנווו ,ןעגנובערטש

 ןעקנאדעג יד םערָאװ .רעטכיד םענופ רעטרעוו יד ךרוד קלָאפ סָאד ,טייז רערעדנא רעד ןופ

 שינעטנעק רעלופ טימ ןרָאװעג טכעלטיידראפ ןוא טרָאלקעגסיוא טינ ןענייז ייו סָאוװ ,קלָאפ םענופ

 ןוא רעטכיד ןפרוד טרעטיילעגסיא ןוא טרָאלקעגסיוא עקאט יז ןרעוו ,טייקיניזטסווואב ןוא

 עקיסאּפ ןיא ןסיוו ןוא דנאטשראכ טימ קעווא ייז טלעטש רע סָאוו ,םעד ךרוד ,םענאב ןייז ךרוד

 גנורעטיילסיוא רעד ךרוד .ןרעדעי ךעלדנעטשראפ ןוא טסווואב ןפָא ןרעוו ייז זיב ,רעדליב

 טייטשטנא טסייג רעקיטכיר א ןוא ,רעמ ץלא קלָאּפ סָאד ךיז טמַאקלופראפ ןפירגאב יד ןופ

 רעקירעהעג א ייב) קלָאפ סָאד טייג יֹוזא ןוא .הגרדמ ערעכעה א ןכיירגרעד ֹוצ קיעפ

 ענייז ןופ ףליה רעד טימ הגרדמ וצ הגרדמ ןופ סױרָאפ (רוטארעטיל רעד ןופ גנולקיווטנא

 יד ןרעסערגראפ וצ ידכ ,טייצ רעקיסאּפ רעד וצ ןרעדנא ןכָאנ רענייא ןעמוק סָאוו ,רעביירש

 ןבעלסקלָאפ םענופ ןלאווקרוא יד ןופ ןפירגאב עיינ ןפאש וצ ידכ ,ןקראטש וצ יז ןוא גנודליב

 רוטארעטיל יד טסקאוו םעד קנאדא ןוא .ןייש רעד וצ טייקלקנוט ןופ ןעגנערבסיורא ייז ןוא

 ..טפארק רעכעלרעניא רענעגייא ןופ ,קינייוועניא ןופ ךיז טלקיווטנא ןֹוא

 טרעוו קלָאּפ א, :(רענװַאק .א.א) טגָאז סע סָאװ ,רעד טכערעג טינ זיא'ס יוװ טקנוּפ

 סיוש ןפיוא ןריובעג טרעװ יז ,טרעקראפ רָאנ ,רוטארעטיל רעד ןופ סיוש ןפיוא ןריובעג טינ

 (.ה .מ ,ךעלסיפנזדנעג ןיא ןרענװָאק ןופ ץאז ןקיזָאד םעד טגנערב עלעדנעמ) "קלָאפ םענופ

 טרעװ קלָאּפ םענופ טסײג רעד, זא ,טגָאז סע רעװ ,רעד טכערעג טינ ךיוא זיא יווא טקנוּפ

 א ןבָאה עדיב עקיזָאד יד ."טרעקראפ טינ ןוא סיוש (סרוטארעטיל רעד) ריא ףיוא ןריובעג

 ןינע ןקיזָאד םעד רעביא ןלײטרוא ןליװו ײז-- קנאדעג ןײז רעטײװ עלעדנעמ טיצ -- ,תועט

 ןײז וצ םעניײניא ךיז טדניבראפ רוטארעטיל ןײז ןוא קלָאּפ א זא ,זיא תמא רעד .קיטײזנייא
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 ךיוא רוטארעטיל יד טרעװ ,טאטלוזער א קידנעײז ןוא ,סטקריװאב א ײס ןוא גנוקריוװ א ייס

 וצ ןײלא ךיז ןופ ,טפארק ריא טגיל ןירעד ןוא ,טגָאזעג יװ ,רָאטקאפ רעקידנקריװ א קירוצ

 -סע. עשידיחי ןופ זױלב טינ .ה .ד) קלָאפ ןצנאג םענופ סנגײא ןוא טײקידנעװטױנ א ןרעװ

 תוכיײש ןייק טינ טָאה סָאװ ,רוטארעטיל א רעבָא (ןסאמ-סקלָאפ עטסטײרב יד ןופ רָאנ ,"'ןטעט

 טינ םעניײק ףיוא ןָאק -- טקריװאב טינ קלָאפ ןופ טרעװ סָאװ ןוא טיונ ןײז וצ ןוא קלָאפ םוצ

 -סקלָאפ יד .ןבעל םעניא קירעביא זיא יז ןוא קלָאפ ןראפ סערעטניא ןייק טינ טָאה יז .ןקריװ

 סָאװ ,יז זיא סָאװ וצ טגערפ ןוא ,ןאראפ רַאג זיא רוטארעטיל אזא סָאװ ,ךיז טשודיח עסאמ

 ?רעבײרש ןימ אזא טצונ סָאװ ןוא ףיוא טוט סָאװ ?יז טגנערב ףליה א ואפ סָאװ ,יז ליװ

 -טנע וצ טינ ןסײװ ןוא טלמוטעצ ןרעװ רעבײרש עקיזָאד יד ןוא ?רעלטטסניק אזא גיוט סָאװ

 סע ביוא ,רעכיב ךס א טגָאמראפ סָאװ ,רעבײרש ןטרעעג אזא וצ ײװ ...סטכער סעּפע ןרעפ

 עקיזָאד יד טָא ,תומכח ןָא ,טסָארּפ םיא אב טגערפ ןוא קלָאפ םענופ שטנעמ א םיא טנגעגאב

 -ארפ רעקיזָאד רעד ןָא ,רעבײרש ךס א ראפ עגארפ עקיזָאד יד זיא ןייטש-לכיורטש א .עגארפ

 רימ סָאװ ,סע זיא סָאד ...ןעזנָא רעצנאג רעײז ןוא ימ עצנאג רעײײז טרעטעמשעצ טרעװ עג

 -עג רעכעלשטנעמ רעד רָאנ זיא רוטארעטיל רעד ןופ טכארּפ יד זא ,טגָאועג גנאל ןיוש ןבָאה

 םענופ ןוא רוטאנ רעד ןופ שינעטנעקרעד יד רָאנ .ךיז טלקיװטנא ןוא סיורָאפ טײג סָאװ ,קנאד

 ןח רוטארעטיל רעד וצ טיג סָאד רָאנ ,קנאדעג ןלעלשטנעמ םעניא ךיז ןקעלּפטנא סָאװ ,ןבעל

 -רעה יד ןעיצוצוצ טײקכעלגעמ יד יז טָאה םעד ךרוד רָאנ ,דײר עריא טימ ןקריװ וצ חוכ ןוא

 סָאד ןליפ וצ ,ןעגנודניפמע עכעלרעניא ערעײז ןעמוקלופראפ וצ ףיוא רענעײל יד ןופ רעצ

 סָאװ ,ךוב סעדעי .דנאטשראפ ןוא ןסיװ רעײז ןקראטשראפ וצ ןוא ענייש ןוא עטוג-שילארַאמ

 ..."רוטארעטיל רעד ןיא שײלפדליו זיולב ויא ,טסייג-סנבעל ןקיזָאד םעד ךיז ןיא טינ טָאה



 ןגייווצ ענייז ןופ תוריּפ יד ןוא םיוב רענירג רעד
 קרַאי-וינ זיב סאי ןופ
 "אטסָאקא לאירוא,, זיב ""קירדנעמש , ןופ

 רעטאעט א טלעפ ןדײ,
 "םעד וצ רעפעב ךיז טמענ

 סעומש א ןיא --ָאקסערביל יורפ)

 (ןעדאפדלָאג םהרבא טימ

 ,1876 ראי ןיא סאי ןײק ץיװַאנרעשט ןופ ןעמוקעג ןעדאפדלָאג זיא ,טסווואב יו

 טָאה ןפורעגסיורא .,טאלב-סקלָאּפ עשיטילעארויא סָאד" ןנעגוצסיורא רעטייוו (קנאדעג ןטימ

 ןיא גנוטיצ עטנאמרעד ןביוא יד ןטײרּפשראפ טגעלפ סָאװ טנעגא רעד ,ָאקסערביל םיא

 רעדָארב יד סָאװ רעדיל ענייז ךרוד רעלוּפָאּפ ןעװעג ןיוש זיא ןעדאפדלָאג יװיוזא רָאנ .סאי

 רעבלעז רעד עקאט םיאטָצה ,רעזייה-ע:אק ןוא סעמשטערק רעסאי יד ןיא ןעגניז ןגעלפ רעגניז

 .זיוה-עפאק אזא םענײא ןיא רעדיל ענײז ןגָארטרָאפ ןיילא לָאז רע ןגָאלשעגרָאפ ַָאקסערביל

 ענײיז ןענעײלוצרָאפ ,קנארפ 100 ןופ רארָאנָאה א ראפ ,ןעוװועג םיכסמ טָאה ןעדאפדלָאג

 ענעדיישראפ ןעגניז געלפ רענדָארג לארשי ןכלעװ ןיא ,לדנטרעג סקראמ ןועמש ןיא קרעװ

 א טימ טזַאלעגסיוא ךיז טָאה טירטפיוא ןײז .סנעדאפדלָאג ךיוא עכלעװ ןשיװצ ,רעדיל

 -דלָאג טןה ,דָאֹיּפע םעד קידנלײצרעד .טפייפעגסיוא םיא טָאה םלוע רעד .צקסאיפ ןסיורג

 .גנאפנָא רעק:טכיל א ןרָאװעג זיא ףוס ןצראוש םעד ןופ :ןבירשעג רעטעּפש ןעדאפ

 ָאקסערביל טױל) רעבָא ,גנוטייצ יד ןבעגוצסיורא ןסָאלשאב ךיז ייב טָאה ןעדאפדלָאג
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 ןעדאפדלָאג" :ענעצס אזא בוטש ןיא םיא ייב ןעמוקעגרָאפ געט ענעי ןיא זיא ,טלייצרעד

 ןייגוצסיורא טנאה ןיא ןקעטש םעד ןעמונעג ןוא רעדניליצ ןיא ןָאטעגנַא ןענאטשעג ןיוש זיא

 :םיא וצ יורפ ןיימ ןָא גנילצולפ ךיז טפור ,ןיירא סאג ןיא

 ,"ץעויה. ,טאלב א ןאראפ ןיוש זיא טשעראקוב ןיא ,ןעדאפדלָאג עיסָאמ --

 ריא ?ןוטפיוא ריא טצעװ סָאװ .רעגנוה ןופ גָאט ןיא לָאמ ןביז רָאטקאדער רעד טבראטש

 ךימ טגלָאפ ריא .רעגנוה ןופ ןבראטש עדײב ריא טעװ ,טאלב א ןבעגסיורא ךיוא טעװ

 ךיא .וצרעד רעסעב ךיז טמענ ,רעטאעט א טלעפ ןדיי .תעגושמ םעד ןופ ּפָא טקאה ,רעסעב

 לקניפ ןוא רענדָארג יו יוזא טשינ ,רענעמור יד יב יו טארוקא ,רעטאעט שידיײײ א ןימ

 ,ןכאמ

 ,ןקעטש םעד טלעטשעגקעװא ןעדאפדלָאג טָאה ,ןדער טקידנעעג טָאה בײװ ןײמ ןעװ

 :רימ וצ טגָאזעג ןוא טוה םעד ןוטעגסיוא

 ןראש טעװ עמ .עעדיא ןא ןבעגעג רימ טָאה בייו רעיא ,ָאקסערביל ,טסייוו ריא --

 .יסעטעּפָאל טימ סנַאעלָאּפאנ

 טלײצרעד םיא ןוא ןרענדָארג ןפור טקישעג ןבָאה רימ" :רָאפ טצעז ַאקסערביל ןוא

 -ינעמור זא טגָאזעג ןוא ןעװעג םיכסמ טָאה רענדָארג .רעטאעט ןליּפש ןגעװ ןאלּפ םעד

 זא :ןטעבעג ןוא טשוקעג טפִצ םיא ןבָאה ,ןרעה ןעמוק םיא ןגעלפ סָאװ ןרָאיטקא עש

 טָאה רע ןרָאװ ,ןוטעג טשינ סָאד טָאה רע רָאנ ,ןטײל יב יװ רעטאעט א ןכאכ לָאז רע

 םעיינ םעד ראפ טרעטסייגאב דלאב ךיז טָאה ןיילא ןעדאכדלָאג .ןליּפש וצ סָאװ טאהעג טשינ

 ,סאי ןײק ןעמוקעג ךעלטנגיא ןיא רע סָאװ בילוצ ןסעגראפ ןצנאגניא ןיוש טָאה רע .ןאלּפ

 קיטראפ טאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה רע .קיטשרעטאעט א ןבײרש טצעזעגקעוװא ךיז טָאה ןוא

 טָאה רע ןוא ,לקינײא ןטימ עבָאב יד" עסעיפ רעקידרעטעּכש רעד ןופ רעדיל עקינייא

 ."קיטשירעטאעט ץנאג א רעדיל יד ןופ טכאמעג

 ןיא* :רעטאעט ןשידײ םענופ גנוײטשטנא יד שרעדנא טרעדליש ןילא ןעדאפדלָאג

 רעגניז-רעדיל יד טימ ןטלאהרעטנוא םוקילבוּפ עשידיי רעסאי סָאד ךיז טָאה טייצ רענעי

 רעגניז יד יוװװיוזא ןוא .רעדיל עשידיי ןגָארטרָאפ ןענָאלאפ עסיװעג ןיא ןגעלפ עכלעוװ

 ןעז וצ .ןביהטעג שדר;גײנ: יִד ךַימ .טָאה ,ועגניז ךיוא .רעדיל ענַײמ .ןופ םטליפ ןגצלכ

 אזא ןיא לָאמנייא קידנציז ןוא .ליומ ןיא םענעי אב ןבָאה רעדיל יד םינּפ אראפסָאװ

 וצ רעדיל ענעגיא יד ,הבשחמ ןײמ ףיוא ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד רימ זיא ,ןָאלאס

 םוקילבוכ םעד ראפ קיטש-רעטאעט סלא טלאהניא םעניײלק א טימ ןוא עזָארּפ טימ ןדניבראפ

 :שטנווו ןייא טימ טקיטפעשאב ןעװעג ןענעז ןליפעג ןוא ןעקנאדעג עניימ ...ןלעטשוצרַאפ

 ןײמ ...םולח ןיימ ןריזילאער וצ טײקכעלגעמ יד ןבָאה ןוא דנאטשמיא ןײיז לָאז ךיא זא

 ןיישטנורג םעד טגיײלעג ךיא בָאה תוכוס דעומה-לוח ןיא ןוא ןרָאװעג קיטראפ זיא ןאלּפ

 ."רעטאעט ןשידיי ןופ

 .עטכידעג ענײז ןוכ ןגָארטרָאפ ןתעב ,?אפכרוד ןײז ךָאנ טיײצ עצרוק א ןעװעג זיא סָאד

 יד ףיוא ןוא רעדניליצ ןוא קארכ םעד ףױא ָאקסאיפ סנעדאכדלָאג ףיורא ןפראוו סָאװ יד

 רעזדנוא טיול ,ןבָאה ,בלוע ןראכ ןזיװאב ךיז טָאה רע עכלעװ טימ סעקשסטנעה עסײװ

 ןעגנוזעג ןענעדאפדלָאג ראפ ךָאנ טָאה רעדניליצ א טימ קארּכ א ןיא .תועט א ןײמ

 רעטצעל ןוא רעטשרע סנעדצפדלָאג .ןעמונעגסיוא טוג רעײז רעייז טָאה ןוא רעשזראבז

 טלָאװעג טָאה רע רעכלעװ טימ ,גנוטכיד רערהאװ, רעד ןעקנאדראפ ןצ זיא לאפכרוד

 ריא ךרוד ייס ,ןדיי רעסאי יד דמערכ ןעװעג זיא עכלעוו ןוא עירָאטידוא ןיײז ןשאררעביא
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 ןײשטנורג םעד ןגייל םייב ןיוש זא יוזא .םֹרָאפ רעזעיצנעטערּפ רעד ךרוד ייס ,טלאהניא

 םדוק ךיז ףראד רע זא ךיז יײב ןלעוּפ טזומעג ןעדאפדלָאג טָאה רעטאעט ןשידיײ םענופ

 לָאז ,טײז ןייז ףיוא ןעניװעג ןבָאה םיא טעװ רע ןעװ ,רעטעּפש ידכ ,םלוע םוצ ןסאּפוצ

 .לוש א ךיוא רָאנ ,טרַא-סגנולײװראפ א רָאנ טשינ זיא רעטאעט זא ןזײװ םיא רע

 טָאה ,ןדײ רעסאי יד ןוּכ טײקטושּפ רעד וצ ןסאפוצוצ ךיז סולשאב סנעדאכדלָאג

 ןבָאה עכלעװ ,ןדיי עבלעז יד זא ,טײצ רעטשרע רעד ןיא ןיוש ,טאטלוזער סלא טאזעג

 וװירב א ןיא .ןצעש וצ ןביױהעגנָא םיא ןבָאה ,טכייפענסיוא טירטפיוא ןטשרע ןייז יײב םיא

 ךָאנ זיא סָאװ ,ןרָאיטקא עשידיי עטשרע יד ןוכ םענייא וצ 1876 רעבָאטקָא ןט-4 םעד ןופ

 ָאקסערביל יורפ ,רעגניז-סקלָאפ סלא עינעמור רעביא ןרָאפעגמורא ןענעדאפדלָאג ראפ

 -דלָאג טביירש ,לקניפ השמ ,(,...ןכאמ לקניפ ןוא רענדָארג יװ טשינ,) :ךיוא םיא טנאמרעד

 :ןעדאפ

 .1876 ,רענָאטקָא ןט-4 ןעד ,סאי,

 !לעקניפ השמ ידידי

 ךיא בָאה ,ןעיגנולעטשרָאפ ערעײא ןופ טרעהעג בָאה ןוא יסאי ן'א טצעי ןיב ךיא יװ יוזא

 עטסעב יד ןופ עפורט א ןלעטשוצנעמאזוצ ןעגנאלראכ ןענײמעגלא ףיוא ,ןסָאלשטנע ךימ

 .ןבָאה םינּפ א לָאז סע ןוא לארעביא זיא סע יװ שיעּפָארײא ןענדרָאנײא סַאד ןוא ןטסיטרא

 ײז ןלייװרע ךימ .(גידנעטש ריפ) ליבאטס רעטאעט שידײ א טיובעג דריװ ריה סאי ןיא

 ,רעדעיל עטסעײנ יד טצעי רימ ייב ךיז ןעניפעג סע סָאװ סעד רעסיוא ,רָאטקעריד םוצ

 ןבײרש רעמיא ךיא לעװ ,ערעטאעט ךיוא יװ ,טסאפרעפ טײצ עטצעל יד בָאה ךיא סָאװ

 -ןעיורפ ךיוא ,טלעװ רעצנאג רעד ןיא סניא ןײז טעװ סע ןיא ,רעטאעט סָאד ריפ סעיינ

 יד ןופ ָאטינ רענײק טסאפ זיא טצעי זא ,סיוועג טסײװ ריא .ןעמענ לײטנָא ןלעװ רעמיצ

 טצעי ןיב ךיא ןוא עניב רעד ראפ טּפיוהרעביא ,ןרעפיל סעיײנ סָאװטע לָאז סָאװ רעבײרש

 גנאל רהיא טעװ ווירב םעד ןטלאהרע טעװ ריא ןעװ זא ךיא ןכער םוראד ,רעקיצניא רעד

 יװ ...רעמעראוו ןײז ךײא טעװ רימ ןעבענ .רימ וצ ןעמוק ךעלקילבגגיוא ןוא ןטכארט טינ

 ריא זא ןעכער ךיא .הבוטל ךייא ץלא ןדעררעביא ָאד רימ ןלעװ עגירעביא סָאד ןוא ...לארעביא

 בָאה ךיא .שרעדנא סעלא זיא ָאד ןיב ךיא טײז .ןעמוק רעיא טימ ןעבָאה הטרח ןײק טעװ

 קנארפ 3 ןופ ןעגנאפעגנָא ןעבָאה רעצעלּפ יד .קראמ םייב ןעטרָאג ןיא ןבעגעג גנוזעלרָאפ א

 טשינ רע טָאה טײטש ןטרָאג רעד טײז סָאװ יוזא ןעװעג זיא עמאננײא יד .םיטנאס 50 זיב

 ןעמ לָאז סעדא ןיא זא טינ ליװ ךיא רָאנ ,טקישעג עשיפא ענײא ךײא טלָאװ ךיא ...טאהעג

 ןקירעביא ןייק ווירב םעד ךײא ךיא טעב ךיוא .סאי ןיא ןעגנועלרָאפ עניימ ןופ ןסיװ

 ןעמ טעװ ןייז וצ ףראד סע יװ ןרעװ טענדרָאעגנייא טעװ ךאז יד זא .ןזייװ וצ ןשטנעמ

 -גגיוא ןעמוק ןוא ליטש ןטלאה סָאד ךייא ךיא טעב גיפיולרָאּכ .ןסיו ןעגעמ םוטעמוא ןיוש

 ךיא סייו םורָאד ,ןענייטשניבור וצ ףירב רעייא ןעזעג בָאה ךיא .ןרָאפ וצ ךילקילב

 ,סאי :סערדא םעד ףיוא ןביירש רימ ריא טנעק ,ןביירש רימ ריא טשטניװ .סערדא רעייא

 .ןעדאפדלָאג ריכ ,ָאקסערביל

 ,ןצדאפדלַאנ .א ךדלירדי

 טָאה ןוא תוכוס ךָאנ ףכית טקורעגנָא ךיז טָאה סָאװ רעטעװ ןטלאק םעד בילוצ

 ןעדאפדלָאג טסילשאב ,ןטרָאג ןיא ןליּפש ןענַאק טשינ לָאז ןעמ זא וצרעד טכארבעג

 -עג ןיוש ןענעז'ס וװ ,ןדיי ךסא טימ טָאטש א ,ןאשָאטָאב ןייק ןרָאפ וצ ןרָאיטקא יד טימ
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 ןליפש םוצ לאז ןסיורג א ןעמונעג ןעדאפדלַאג טָאה ָאד .רעגניז רעדָארב יד רעלוּפָאּפ ןעװ

 ןעדאפדלָאג ןוא ןטאדלָאס ראּכ ענישטורקער עשינעכור יד טקורעגנָא ךיז טָאה דלאב רעבַא

 יייבראכ זיא הלהב יד זיב ,םעדיונ א ףיוא ןטלאהאב טזומעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקא ענייז טימ

 -ָאלָאס א ןביירשוצנָא ןענעדאפדלָאג טריריּפסניא ןבָאה ענישטורקער רעד ןוּכ ןשינעעשעג יד

 .עניב רעד ףיוא ןרַאװעג ןזיועג טייצ רענעי ןיא עקאט זיא רעכלעוו ,טורקער א ןגעוו ליּפש

 טיג ,ןאשַאטַאב ןיא ןעשעג זיא| עּפורט , ןייז טימ ןוא םיא טימ סָאװ םעד ןגעװ

 (:.עיכארגָאיב-ָאטיוא ןייז ןיא תוכיראב ןעדאפדלָאג רעביא זדנוא

 בָאה ,1816 ראי ןבלעזמעד ןוּכ םיבוט םימי עלא ךָאנ : ןאשַאטָאב ןיא הלהב יד,

 .ןאשַאטַאב ךַאנ ןעמונעג סאי ןֹוּכ ןוא(!) עּפורט ןיימ טיכ טכאמעג עזייר עטשרע ןיימ ךיא

 -עטשרָאּכ ןייא ףיוא לאקָאל-רעטאעט סָאד ןעגניד וצ ,ןעװעג זיא טעברא עטשרע יד

 -ירָאטױא ןא ראמירפ ןעגיטרָאד םעד ייב ןעמענ וצ ,ןעװעג זיא טעברא עטייװצ יד ;גנול

 :לאפ רעטעטראוורענוא רעדנעגלָאפ ןּכָארטעג רעבָא ךיז טָאה .,ןליּפש וצ עיצאז

 לייו ,עינעמור דךָאנ ןסאמ ןיא רעבירא ןענעז טייצ רענעי ןיא ןדיי עשיסור יד

 -לַאס ראכ ןדיי ןעמענ וצ ןוכ טסוװעג טשינ רָאג סָאד טָאה גנוריגער עשינעמור יד

 ןעשיקרעט-שיסור םעד ראּכ רָאי בלאה א ןעװעג עדָארג טלָאמעד רעבָא זיא סע .ןטאד

 זיא טכילפ-רעטילימ יד .רעטילימ ליּכ ןטײרגנָא טוומעג ךיוא טָאה עינעכור ןוא ,גירק

 -עב א גנוריגער יד טָאה שינעלייא סיורג ןיא .רעדנעל ערעדנא ןיא יװ ןעגנאגעגוצ טשינ

 .טנאה רעד רעטנוא ןפערט רָאנ ךיז ןעלעװ סע עכלעװ ןשטנעמ ןּפאכ וצ ןנעגעג לע

 -עגמורא רעדָא ,רעזייה-עפאק ןלאפאב ןענייז ,ןעמראדנאשז ןוּכ גנוטיילגאב ןיא ,עטמאאב

 -עג ןעמ טָאה ,ןנַארטעגנַָא טָאה ןעמ ןשטנעמ ןגנוי א ראכ סָאװ ןוא .ןסאג יד ןיא ןעגנאג

 -עגסיורא רָאג ךיז טָאה רעטעּפש ?סָאװ ייא -- טאדלָאס א ראכ ןבעגעגּפָא ןוא תוישק ןָא טּפאכ

 ןאד םיא ןעמ טָאה ,ונ -- ןאטרעטנוא רעדמערּכ א רָאג זיא רעדנעכערטאב רעד זא ,ןזיװ

 .ןּפאכ ןייא ןיא ןטלאדעג ןעמ טָאה לייװרעד -- טזָאלעג יירּכ

 לייורעד בָאה ךיא -- ןעניז ןיא סנייז זיא םיא ןוא סקידנענייװ ןתח םעד ליּפש

 ןעװ ןריטובעד ןנראד ןלעװ רימ סָאװ ,קיטש א ןגעװ ןרעלקוצכָאנ טייהנעגעלעג יד טצונאב

 .לטעטש ןיא רעכעליירפ ןרעװ טעװ סע ןוא רעביראכ טעװ הלהב יד

 "םענורב ןוא ץאק יד , ןוכ טעשזוס םעד טלייצרעד רעדיװ הרבח עניימ בָאה ךיא

 וצ זא ,ןעזעגסיורא ןרעיודאב רעזדנוא וצ ,רימ ןבָאה ,ןעװעג זיא רע טנאסערעטניא יװ ןוא

 .טייקכעלגעממוא רעד ךאז א זיא טייצ רעד ןיא עיזוליא ענייש יד ןכעלקריווראפ

 עמומ יד, :ןטקא 4 ןיא עידעמַאק עקיטראכ א עניימ ןזעלעגרָאּפ יײז בָאד ךיא

 עקינייא טימ רעירפ סעדָא ןיא טקורדעג ןוא ןעבירשעגנָא ךָאנ בָאה ךיא עכלעװ)  עיסָאס

 רענעמ א ןוא סנטסיטרא ןעיורּכ 5 טרעדָאכעג רעבָא טָאה קיטש סָאד -- (1872 ןיא ,רָאי

 טייצ רעד ייב ךעלגעמנוא ןעװעג רעדיװ זיא סָאד .ןטסיטרא 9 סנטסקינעװ ןופ לאנַאסרעּפ

 .דנאטשוצ םעד ןיא ןוא

 *שירָאזיװָארּפ , א ןעיובפיוא ךיג ףיוא רעדיװ ןוא ןקע יד ךַאנ ןקערטש זומ ןעמ |!

 .לקירב

 ָאד רָאנ זיא סע וװ ןענָאיצאנ ליפ ייב זא ,ןעזעג ךיא בָאה גנוראפרע רעגנאל ןוכ

 גנאל ןרעױוד לָאז סע ,ליּפש-ָאלָאס א ןיילא ךיז ראכ ןליכסיוא ליװ רָאיטקא ןא ןוא עניב א

 (17 .ז --= גנאגרָאי רעט-23) קרָאי-וינ ,רעטעלב בוט-םוי סעקינימ (
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 רעדעי ןופ רעקימָאק עלא ךיז ןבָאה ,ןיילא רענייא םוקילבוּפ סָאד ןטלאהרעטנוא ךָאד ןוא

 ןייז עזייװ רעשימָאק ןיא ןלעטשוצרָאפ טעשזוס ןבלעז םעד ןוא םענייא טליײװעג ןַאיצאנ

 םיא טמענ ןעמ ןעװ ,גנוי-רעוּפ ןעמוד ןעיור א ןופ טיײהּפמולּפ יד טסייה'ס -- טורקער,

 -פיצסיד רעד ןופ ןעלגער-סגנאפנָא יד ןענרעל וצ ןָא םיא טביוה ןעמ ןוא טורקער א ראפ

 ןקידירפאב ןוא טנאלאט ןייז ןזייװסיורא רָאיטקא רעקיטכיט א ןָאק עלָאר רעד ןיא .ןיל

 .םוקילבוּפ סָאד

 ןלעטשרָאפ טוװרּפעג ןיוש לָאמנייא טינ ךיוא טָאה רע זא ,טגָאזעג רימ טָאה רענדָארג

 -עגרָאפ רימ ראפ רעמיצ ןיא דלאב עקאט טָאה ןוא .טורקער רעשידיי , א סלא .ּפיט אזא

 דליו ןעװעג זיא קימימ יד שטָאכ ןוא .ןלעפעג רימ טעװ סע ביוא ,ןסאמירג יד טלעטש

 ןיב ןוא ,קידנטלאהרעטנוא ןייז ןָאק סָאד זא ,ןעזעגנייא ךַאד ךיא בָאה ,ןבירטעגרעביא ןוא

 דנעבא ןצנאג א ןליפוצסיוא םוא ןטקא 3 ןיא קיטש א ןכאמ וצ קנאדעג םעד ףיוא ןעמוקעג

 א ןעגנידוצ רימ ןלָאז ,ןענַאזרעּפ 2 קיניײװ ךָאד ןענעז עניב רעסיורג א ףיוא יװ יוזא ןוא

 יז טימ לעװ ךיא טול ,ןטסיטאטס סלא ןרירוגיפ ןלָאז ייז ,ךעלגניי-טסעג 8 רעדָא 6

 ןעלדנאװראפ לענש ךיז ןלָאז ןּפיט ענעדישראּכ ןוא ןלָאר-טּפױה יד דנערעװ ,ןרידוטשנייא

 .ןענָאזרעּפ ייוצ יד ןיא ךָאנ ץלא

 טגעמעג ךיז ןבָאה ענעטלאהאב ןוא ענעפַָאלטנא עלא -- טקידנעעג ךיז טָאה הלהב יד

 -עבעל ןרַאװעג זיא םלוע רעד .ןאשַאטָאב ןייק םייחא ןרעקמוא רעכיז ןוא יירכ ןוא קנארּכ

 .עגלא םוצ , ןטורקער יד , רעטאעט ןיא טריפעגסיוא בָאה ךיא ןוא ךעליירפ ןוא רעקיד

 לוכ ןעװעג זיא רעטאעט סָאד -- םוקילבוכ םענופ טייהנדירפוצ ןוא לאכייב םעניימ

 ,,טקאפעג לופ , ןעװעג זיא רעטאעט סָאד זא קידנרעזרעד ,םינּפ א טָא -- ןוא ,טקאפאג

 ,:ערעיודאב םוצ ,לייוו ,ןבעגעג גיוא-טוג א ןיוש ןוא ןעניגראפ טשינ רינ רעזעל עכנאמ ןבָאה

 !קידיײל ..ןעװעג עסאק יד זיא עסאק רעד וצ ןליּפש םעד ךָאנ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעװ

 -גוא ןזייװסױא סע ןעק , ןצנאניפ תוכלה , ןיא טינעג טוג ןענעז עכלעװ םירחוס

 -עּפש טשרע .ןפיירגאב טנעקעג טינ לאפ ןייק ףיוא ךיוא סָאד בָאה ןיילא ןדיא -- ךעלביולג

 ךיא בָאה ,טלָאהרעדיװ ה ב לָאמ ליפ ךיז טָאה ליּפשנשאט סָאד זא ,טייצ רעד ןיא ,רעט

 סָאװ סָאד ןעװעג זיא עכאזרוא עקיצנייא יד --- :שינעטער םעד ןופ לסילש םעד ןענופעג

 ןענעז רעטאעט םענופ ןרָאלָארטנָאק יד ןוא רחוס ןייק טשינ ,רעביירש א ראג ןיב ךיא

 ..!םירחוס עפראש וצ סנטסניימ

 טינ טייצ ןייק לָאמנייק ךיא בָאה ,ןביוא ןופ עניב רעד ףיוא קידנעטש ןגָארטראּכ

 -עג בָאה ךיא דנערעװ ןוא .ןריט יד ייב ןטנוא רָאפ טייג סע סָאװ ןרעהוצ ךיז טאהעג

 ןייז ,םויטסָאק ייז ,םירג ןײז ,ןדעי ןזייװ וצ ,ןסילוק יד רעטנוא טכאנ עצנאג יד טציװש

 עלָארטנָאק ןָא עסאק יד ןזָאלרעביא טוומעג ךיא בָאה ,ןרילפוס ןוא ןריסישזער ,ערטנא

 ..ןעװעג דמערפ! טינ אקוװד ןיא טָאטש ןייז ןיא רַאלָארטנָאק רעדעי ...טנעה עדכערפ ןףיוא

 עקירעביא יד -- ןזָאלנירא טוומעג טָאה רע עכלעװ ,החּפשמ ןייז טאהעג טָאה רעדעי

 טפלעה ייז ייב ןעמענ וצ ןָאטעג הבוט א טאלג רע טָאה ,עטנאקאבמוא רעדָא עטנאקאב

 רימ טָאה רעריסאק רעד -- עסאק רעד ןיא ןלָאצאב טפראדאב ןטלָאװ ייז ליפיוו ,זיירּפ

 רעטעּפש) לגיז םעד טימ ןטעליב ענעבילבעגקירוצ ,טלעג טָאטשנָא טלָאצעגוצ קידנעטש

 ,עגניירא ויא ןעמ ןוא ..לגיז םעד טכאמעגכָאנ ןוא ןטעליב טקורדעגכָאנ ןיוש ןעמ טָאה

 רעטאעט יד טלָאצעגסױא םיוק בָאה ךיא -- ללכה (..טייטש טלעװ יד סָאװ ףיוא ןעגנאג
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 ןעװעג טינ ןיוש זיא ,טײצ רעצנאג רעד ראכ ,לעטָאה םענוכ תיבה-לעב םעד ןוא ןזעּפש

 .ןלָאצאב וצ סָאװ טימ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע לײװ ,ךילגעמנוא ןעװעג זיא גנולעטשרָאּכ ןייא ךָאנ ןבעג וצ

 סָאד קיטָאלב יוזא ןעװעג ןאשָאטָאב ןיא זיא טײצ רענעי ןיא ןוא ,ןעיסָא רעקידנגער רעד

 רעירפ טזומעג רע טָאה רעטאעט םוצ ןעמוקוצ גָאטײב וליכא טלָאװעג טָאה רענײא ןעװ

 -נורטרעד טשינ ,ןבעל ןיײז טימ ןריקיזיר טפראדאב טָאה רע לײוװ ,טנעמאטסעט ןײז ןכאמ

 .ןרעװ וצ ןעק

 א ןיא ןרַאפ ןוא לעטָאה ןיא טנכשמראכ ,עּפורט ןײמ ןזָאלרעביא טזומעג בָאה ךיא

 ןוכ ןענאטשאב ןענעז סָאװ ,תונכשמ יד ןזײלוצסיױא ןוא הפקה ןײא ןביײה וצ 'טָאטש רעײנ

 1 .ךעלטסעק ענרעצליה ײרד ןוא טסנוק רעד רעכּפָא עקידעבעל יײװצ

 -פָא עקידעבעל ײװצ,, יד ןגעװ םיטרּפ עשיפארגָאיב עכעלטע ןעגנערב ךיוא רימָאל

 :"טסנוק רעד רעפ

 שידיײ,, ,1924 ,קרַאי-וינ , !רעטאעט עשידיי סָאד זיא טלא יװ , :לקיטרא ןייז ןיא

 :ןרענדָארג ןגעװ סקידנגלָאפ ,ןאמסייו ןבואר טביײרש , רעטאעט

 רעדָארב יד טמשעג ןבָאה ,סעדא ןיא 1874 רַאי ןיא רעגניז-לדיל עשידיי יד ןשיװצ ,

 רענדָארג .קינסָאריּפאּפ קילארשי רעדָא ,רענדָארג לארשי ןוא רענאט ןרהא ,עקפָאק רעגניז

 ןענעז .תויועח ןוא תועונת, עניײז רָאנ ,םיטש-רָאנעט ענײש א טאהעג רָאנ טשינ טָאה

 .ןעזעג טשינ סניוזא ןדיי ייב טלמעד זיב ךָאנ טָאה'מ סָאװ ,רָאיטקא ןקיטכיר א ןופ ןעװעג

 תויועה ןוא תועונת עשידיסח טימ ?דיל שידיסח א ןעגנוזעג טָאה רע זא ךָאנ טסעומש רעװ

 -עּפש זיא רעכלעװ ,גרעבנעזָאר רעקימָאק רעסיװעג א ,טסיטרא רענעזעװעג א רענײמ (

 טָאה ,ךעלטעטש עשיסור ליפ רעביא עפורט א טימ ןרָאפעגמורא ןײלא רָאי עכילטע טימ רעט

 ףיוא ןעמענטימ טינ ןרָאט ןטסיטרא עשיזי זא ,זאקוא ןגנערטש א ןבעגעגסיורא עינאפמַאק ןײז
 -ניא עדנעגלָאפ טלײצרעד לָאמא רימ טָאה גרעבנעזָאר רעבלעז רעד ...ךעלטסעק ןײק געװ םעד

 :עזיײר ןײז ןופ טײהנעבעגעב עטנאסערעט

 סע וװ ,אװקרעצָאלעיב טָאטש רעשיסור א ןיא עפורט ןײמ טימ ןעמוקעג ןיב ךיא --
 טפראדאב בָאה ןוא ןכָאװ עקינײא טליּפשעג ןטרָאד בָאה ךיא יװ םעדכָאנ .ןזיײ ליפ ןענױװ

 ןוא ר'האמט-ץואװש א -- רָאטאדַאטסער םעד ןלָאצאב וצ טאהעג טינ רימ ןבָאה ,ןרָאפקעװא

 רדח ןפײװצ ןיא יװ טרעהעג ראה ךיא - דוַאב עטײרב עסיורג א ןוא ךיוב ןכאשט א טוה

 יז טשלַאז וד .טגאזעג ריז באה ךיא :ףױא ךיז ןפראװ ןוא בײװ ןַײז טיט ריי רעד ךיד טג וק

 - תהו א א :טקעה רעירפ ןעמענ טסקאז ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא ןוא - .ןעבעג טי ןסע ןק
 םיא טימ ןײג ןײלא ךימָאל !סיוא טראװ :בײװ םוצ טגָאז ןאמ רעד יװ ךיא רעה ךעלדנע זיב

 .ןדעררעביא
 א טוט ,סעכ םענעטלאהעגנײא ןא טימ רימ וצ וצ טמוק רָאטארָאטסער רעבָארג רעד ןוא

 :רימ וצ טכאמ ןוא דרַאב עטײרב ןײז טנעה עדַײב םימ טעלז

 -ָאק יד טכאמ ריא עלײמ ,הישק ןײא רָאנ .גרעבנעזָאר עינאפ ,ןעגעיפ ךײא לעװ ךיא --
 סָאװ ?ןסע םעד ראפ טינ רימ ריא טלָאצ סָאװ ?קיזלוש ךיא ןיב סָאװ רעבָא !ןײש רעײז ,עידעמ

 ?רימ טימ ריא טָאה
 -קןש טינ ךעוא יב היא .טרעפטנעעג היא ךיא באה - דַײ רעּביק ןײמ .ר"מ טביושג --

 ?ונ -- "עינורלָאקא א טימ רעטאעט שידי א טכאמעג רע טָאה ,ןעדאפדלָאג א ָאד זיא סע - קיד

 ןיא םיא חור א ,ןלָאצ וצ טינ ןבָאה רימ ןוא ןסע ןזומ רימ ןוא ןליפש רימ ןוא םורא רימ ןרָאפ

 ׂו ?רימ טימ ריא טָאה סָאװ רעבָא -- ןײרא ןטאט

 -- טנאה רעד טימ ןָאטעג ףרָאװ א דײ רעד טָאה !ןײרא ןטאט סנטאט ןיא סיא חור א --

 ?רימ טימ רע טָאה סָאװ
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 זיא טלמעד ןיוש . ראטס , א ןעװעג זיא רע ...טפאגעג טושּפ רעלעקנײװ רעד טָאח

 "רעפלעהאב , א טאהעג טָאה רעגניז-טּפיױה רעדעי . םעטסיס-ראטס , סָאד;טלקיװטנא ןעװעג
 :ןעװעג זיא רעפלעהאב יד ןופ אדבוע יד ןוא

 טגניז ןעמ דיל א ראפ סָאװ ןפורסיוא (1

 דיל םוצ ןוגינ-ערטנא ,, םעד ןעגניוסיוא רעירפ ןײלא (2

 ...ןוא ליּפשוצ ןכעליירפ םוצ רעגניפ יד טימ ןקאנקוצ ןוא ןעגניזטימ ןכלעה 6

 .רעלעט ןטימ ןייגמורא ,ןעגניז ןכָאנ 4

 -רעּפ , ןוכ ןעװעג טשינ זיא סרעלעקניײװ יד ןיא ןעמוק טגעלפ סָאװ םוקילבוּפ סָאד

 -אב יײז ןוא רעגניז יד וצ טקעּפסער טימ ןגיוצאב ךיז ײז ןבָאה גנאכנַא ןופ . טרָאס-יװ

 ןוא שימיײה וצ ןרָאװעג יז ןענעז רעבָא רעטעּפש ,דָאנג סטַאג ןופ רעלטסניק סלא טכארט

 רע .טקירעדינרעד טליפעג ךיז טָאה רע ןוא טקנערקעג ןרענדָארג טָאה סָאד .בָארג וליכא

 .סרעלעקנייװ יד ןוכ ןכירקוצסיורא יוזאיו ןטכארט ןבױהעגנָא טָאה

 -נָא ,ןאנרעגני רעשידיסח א ןזיװאב םעצולּפ ךיז טָאה טכאנרעדפיוא ןסיװעג א ןיא

 טלעטשעגקעװא ךיז טָאה ןוא תֹואּפ עגנאל רַאּפ א טימ ,עטָאּפאק רעגנאל א ןיא ןָאטעג

 טשינ םדוק טָאה םלוע רעד .םורפ טשינ זיא רע סָאװראכ , רעפלעהאב , ןטימ ןהנעטסיוא

 -ני רעד ןעװ טשרע .טרענײטשראפ יװ ןציז ןבילבעג זיא ןוא טײטאב סָאד סָאװ טסוװעג

 םלוע רעד טָאה ,שטייד ןטימ דיסח , ןגעוו דיל סָאד ןעגניז וצ ןבױהעבנָא טָאה ןאמרעג

 !ארוה !ַָאװארב .ײרשעג א ןוא ײרעשטאפ א ןרָאװעג זיא סע ןוא לֹוק סרענדָארג טנעקרעד

 !רָאיטקא רתפא ןא !רעטאירט רתמא ןא

 א ראפ ןאלּפ א ןטכארטוצוצ טגערעגנָא ןרענדָארג טָאה רעלעקנײװ םוצ גנוטכאראפ יד

 .טרעצנָאק אזא טריזינאגרָא סעדא ןוּכ "לאז-ָאזוראק, ןיא טָאה רע ןוא רעדיל ןוע טרעצנַאק

 .ןעגנולײטּפָא ײװצ ןיא ,רעדיל עקידנגלָאּכ ןוכ ןענאטשאב טלָאמעד ויא םארגָארּפ סָאד

 ןוכ רָאֹכ א טימ רענדָארג ןופ ןעגנוזעג ןעדאפדלָאג םהרנא ןופ דיל "לדער סָאד, --

 עצראווש ןיא טדיילקעג ןעװעג ןענעז ןביז עלא .ליש רעסיורג רעסעדא רעד ןוצ רענעמ סקעו

 'טנעה יד ןיא *סקאלקָאּפאשט ןוא ךעלטאווארק עסייוו טימ רעדמעה עטסערּפעג עסייוו ,ןקארפ

 .רעּפלעה ןייז טימ ןרענדָארג ןוכ ןעגנוזעג ,"רעגעלש-הבצמ םענופ דיל סָאד , --

 -לעה ןיז טימ רענדָארג :לביטש-םידיסח א ןיא ןרָאװעג טלדנאוראפ עניב יד זיא ןאד

 טָאה רעדעי ןֹוא טגירקעג עלא ךיז ןבָאה ,םידיסח יד יװ ןָאטעגנָא ,ןטסירָאכ יד ןוא רעפ

 : ןגירשעג

 !טשינרָאג א זיא יבר ןייד --
 ! תפומ לעב א זיא י-ר ןיימ --

 ! טשינרָאג א זיא יבר ןייד --

 ! תפומ לעב א זיא יבר ןיימ --

 :םענייא ןדעי ןגערפ רנעדָארג ןָא טבײה לָאמא טימ

 ?יבה ןייד וַיִא רעװ --

 ?רענייד ןוא --

 טנָאז ,יוזא ביוא .ןיבר ןייא ןופ םידיסח עלא ןענעז ײז זא ס'יורא ךיז טזײװ סע זיב

 -שעגפיוא טָאה קיזומ יד .קידצ רעזדנוא ןופ םיתפומ יד ןלייצרעד ךײא ךיא לעװ ,רענדָארג

 -וצ ןבָאה עלא ,תועונת עשידיסה טימ דיל סָאד ןעגניז ןבוהעגנָא טָאה רענדַארג ןֹוא טליּפ

 םלוע רעד .סכעלירפ שידיסח א טצנאטעג ןוא ןעמונטגמורא ךיז ,טנעה יד טימ טעקסעלּפעג
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 עטייוצ יד .רעייהעגמוא ןעװעג זיא גלָאפרעד רעד .םזאיווטנע ןופ ןרָאװעג דליו טושפ זיא

 -עצס ןיא ץלא - רעדיל עשימָאק ןוא עטסנרע ענעדישראפ ןופ ןענאטשאב זיא גנולײטּפָא

 זיא ןכיג ןיא .ןטרעצנָאק עכעלטע ךָאנ ןבעגעג רענדָארג טָאה םעד ךַאנ .ןעמויטסָאק ןוא ןענ

 סרעלעקנייו ןיא ןעגניז טרעהעגפיוא טָאה רע וװ ,עינעמור ,סאי ןײק ןעמוקעג רעבָא רע

 .ןטרָאג-רעכוז סקראמ ןועמש ןופ *עניב, רעד ףיוא ןטערטפיוא ןבױהעגנַא ןוא

 טס יײװ ןעמ .סיטרפ עשיפארגָאיב קינייו רעיײז ןאראפ ןענעז ןײטשדלָאג רכש ןגעװ

 -וצ טָאה רע ןעװ 1876 רָאי ןופ טנאקאב זיא ןעמָאנ ןײז .ןריונעג זיא רע ןעװ טשינ וליפא

 -ניז ,סאי ןופ ןטרָאג סקראמ ןועמש ןיא ןטערטפיוא ןביױהעגנָא ןרענדָארג לארשי טימ ןעמאז

 -דלָאג םהרבא ןוא יקצעניל לאוי קחצי ,רעשזראבז לװלעװ ,רעזנוצ םוקילא ןופ רעדיל קידנעג

 ןעדאפדלָאג סָאװ ,ליװעדָאװ ןטשרע ןיא .רע:אמלטָאז א ךאפ ןופ ןעװעג זיא רע .ןעדאפ

 רענדָארג טָאה -- ץלָאה לטניב סָאד -- גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ראפ טײרגעגוצ טָאה

 -דלָאג טָאה ,טסוװאב יוװ .לבייוו גנוי ןײז טליּפשעג טָאה ןײטשדלָאג ןוא דיסח םעד טליּפשעג

 ."עזָארּפ ענעגייא , ,טדערעג ןבָאה ייז ןוא טעשזוס םעד רָאנ ןבעגעג ײז ןעדאפ

 ןיא ןײטשדלָאג ויא ץניװַארּפ רעד ראפ עּפורט עטשרע יד טעדנירג ןעדאפלָאג ןעוװ

 ןוא וקסעלוגָאמ ,רענדָארג ןופ סעּפורט יד ,רעטעּפש ,ןעײטשטנא ס ןעװ רעבָא ,עּפורט רעד

 .רערעדנא רעד ןיא עּפורט ןײא ןופ רעביא ןײטשדלָאג טייג ,יקסוװָאקאוויּפס

 ןשידיי ןופ עסירטקא רעשידײ רעטשרע רעד טימ טאהעג הנותח רע טָאה 1876 רָאי ןיא

 רעײז ויא ,ּפראק אזָאר ,עסירטקא ענערָאװעג טנאקאב רעטעּפש יד .ּפראק איפָאס ,רעטאעט

 .רעטכַאט

 .סעדא ןיא ןברָאטשעג ןײטשדלָאג רכש זיא 1857 רָאי ןיא

 -עג ןענעז *ןטורקער יד; וװ ,ץאלאג ןייק ןרָאפעגקעװא ןעדאפדלָאג ויא ןאשָאטָאב ןופ

 .ןס א רע טניײמעג ןטײצ ענעי ראפ טָאה סָאװ ,לָאמ ףלעװצ א ןרָאװעג טליּפש

 טימ .ה .ד טסקעט ןטרעטײרבראפ םעד ןיא ןעגנאגעג עסעיּפ יד ןיוש זיא ץאלאג ןיא

 .רָאטאמאלקעד רעטוג א ןעװעג זיא רעכלעװ ,יקסװָאקאוװויּפס 2קעי ןופ עלָאר רעד

 -ָאק היעש םייח ןופ םזימָאק רעקיטולכלופ רעד ןלעפעג רעסעב רע-ָא זיא םלוע םעד

 -עטניא םעד ןופ עיצאמאלקעד עדנרינָאזער:לאה יד רעדײא ,ןרענדָארג ןופ טליּפשעג ,רעט

 .יקסװָאקאוויּפס ןטנעגיל

 -שעג ?ןטורקער יד, ןענעז ,ץאלאג ךַֿאנ טקנוּפ ןטסטנעָאנ םעד ,אליארב ןיא ךיוא

 טקירד ןעדאפדלָאג יו -- ןעװעג עסעיפ יד זיא ןטרָאד .גלָאפרעד סיורג טימ ןרָאװעג טליּפ

 .םלוע ןא ןגיוצעג טָאד סָאװ ,עסעיּפ א .ה .ד "קיטש-גוצ, א סיוא ךיז

 טפראוו סָאװ ,טנעדיצניא רעשיטסירעטקאראכ א רעײײז ןעצוקעגרָאפ זיא אליארב ןיא

 .טײצ רענעי ןופ רעכוזאב-רעטאעט עשידיי יד ןופ דנאטשוצ ןקיטסײג םעד ףיוא טכיל א

 -ור ענערָאפעגנָא יד טימ ;ולשב טבעלעג טינ ן:ַאה אליארב ןיא ןדיי עשינעמור יד;

 יװ ןוא ,ןטאדלָאס ןײק ראפ טינ ןגיוט יז זא ,טצײרעג ייז טימ ךיז ןוא ןדיי עשיליוּפ-שיס

 -ןקעג זיא סע ."ןטורקער יד; ןיא ןדיי עקיזָאד יד ןופ גנורעדליש יד ט:ארבעג זיוואב א

 עקיזָאד יד ןליּפש וצ ןכעגפיוא טוומעג טָאה ןעמ ןוא רעטאעט ןיא געלשעג א ֹוצ ןעמ

 .ײקיטש

 סָאװ ,זדנוא ףיוא ןלאפעג זיא -- ןעדאפלָאג ןבירשעג רעטעּפש טָאה -- דלֹוש יד.

 ..טורקער ןשידיי םעד ןופ ןטעּפש רימ
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 -עג טָאה רע תעב ,רעטעּפש רָאי 20 ןטכארט טנעקעג יֹוזא רעבָא טָאה ןעדאפדלָאג;

 ךיז רע טָאה ןתמא ןיא .ןטנעמָאמ-תולצנתה טימ לופ זיא סָאװ ,עיפארגָאיבָאטױא ןייז ןבירש

 א ןופ .ןליפ וצ יווא ךיז תוביס םוש ןייק טאהעג טינ ןוא קידלוש טליפעג טינ סלָאמעד

 סָאד זא טפָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשינעמור "עשיטָאירטאּפ, ןשיװצ טקילפנַאק ןקילעפוצ

 סָאװ ,ןדי עטרעדנאװעגנײא יד ןוא טכער-רעגריב טימ ןײז הכזמ ַײײז טעװ עינעמור עיינ

 ןפיוא ןבעל רעייז ןבעגּפָא טלָאװעג טינ ןבָאה ייז לו עקאט ,דנאלסור ןופ ןעמוקעג ןענעז

 סָאװ ,לכה-ךס ןלעּפיצנירּפ א טכאמעג ןעדאפדלָאג טָאה -- ןעעדיא עשיטסיוואלסנאּפ ןופ חבזמ

 (:."טייקכעלקריװ רעד טַימ טמיטשעג טינ ןתמא רעד ןיא טָאה

 ,סעסעיּפ עטשרע יד ןשיװצ סָאװ ,טקאפ רעד זיא ראפרעד זײװאב רעטסעב ןרעד)

 -כז יד טיול) "ןטורקער יד, ךיוא ןעװעג ןענעז סעדא ןיא טליּפשעג טָאה ןעדאפדלָאג סָאװ

 .(ןאמסיײװ ןבואר ןופ תונור

 ןיא טשרע לאז-רעטאעט א ןיא ןעגנולעטשרָאפ ןופ ןעדאפדלָאג טדער ,ןעעז ריכ יװ

 עלעיצעּפס ןופ ןיוש רע טדער ץאלאג ןיא סָאװ ויא רעטנאסערעטניא ךָאנ ןוא .ןאשָאטָאב

 ןלאינעשז ןטשרע םעד; ןעדאפדלָאג זדנוא טריטנעוערּפ טײהנגעלעג רעד אב .סעיצארָאקעד

 ."רעטאעט רעזדנוא ןופ ןענַאיצארַאקעד יד ףיוא ?זדניּפ ןטשרע םעד טגעלעג טָאה סָאװ ,רעלָאמ

 עדארג טָאה--עיפארגָאיבָאטיױא ןײז ןיא ןעדאפלָאג טביירש -- רעלָאמ רעטמיואב ןיימ,

 ןײז טאהעג רע טָאה ךָאד ןוא זיראפ רעדָא ןכנימ ןיא עימעדאקא-רעלָאמ יד טקידנעעג טשינ

 עסינעטנעק ענייז טול ...רעזײה ןכעלאק וצ רעלטסניק א ןעװעג זיא ןוא טעטילאיצעּפס

 א יו ןענאטשראפ טָאד רע :טסײה'ס -- גנוי וצ ןעװעג ךָאנ רע זיא טסנוקרעלָאמ רעד ןיא

 ?רערדאב א ,רעטנוזעג א ,רָאי 90 ײב בורק ,"סאב השמ, 'ר ןעװעג רע זיא טלא רָאנ ,דניק

 .די רעשיטאבעלאב ,רעקיטומטוג

 -רעטנוא םינוט םיני עלא טגעלפ רע לײװ ,ראפרעד ןפורעג םיא ןעמ טָאד "סאב" השכ 'ר

 ייוצ שטנעמ אטָאה םיק זא :ל?;כ א ךָאד זיא סָאד ןוא .עמיטש-סאב ןייז טימ םינזח ןפלעה

 ,ןכאמ ךיוא םיא ײב ךיז טגעלפ ראפרעד ...ןעלסקעװראפ ןטייצ וצ יז רע ןומ ,ןענָאיסעפָארּפ

 -עגסיוא עמיטש-סאב ןײז טינ ןוא "לדגתיג א טכנעלאקעגסיוא טשראג ןײז טימ טָאה רע זא

 .בוטש א ןופ טנעװ ריפ יד טעװעסאב

 ןופ לײט עטסנעש עטשרעביוא יד עדארג רָאנ ,בינּפ ןייז ןבירשאב ךייא טלָֿאװ ךיא

 רילָאק-עשטָאלק ןוּכ דרָאב עטכידעג ,עסיורג רעייהעגמוא ןײז טקעדראכ טָאה רעּפרעק ןײז

 ןסקאוו וצ ןביוהעגנָא םיא יב טָאה דרָאב יד .ןעװעג ץלָאטש רעײז זיא רע רעכלעװ ףיוא

 ץיּפש רעד ןוא ,טסורב ןייז ,לסקא ענײז טקעדראפ טָאה טײקטײרב ריא ,ןגיוא יד ןרעטנוא

 ןסעגעג טָאה סאב השמ'ר זא ןגָאז טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ .לטראג ןיא ןיב טכײרגעג טָאה

 -עג טָאה דרַאב יד :דרָאב יד ןטָארטראפ טָאה סעלעטש עלא יד .טדערעג רעדָא ןעקנורטעג

 -עג עניײיז וליכא -- רעמ ךָאנ .טדערעג טָאה דרַאב יד ,ןעקנורטעג טָאה דרָאב יד ,ןסעג

 ךיא בָאה סָאד ,דרָאב רעד ןיא ןגעלעג ךיוא ןענעז סעיזאטנאפ ענײז ,טנאלאט ןייז ,ןעקנאד

 :טקאכ םעד ןופ ךעלרעּפניײשאב ןעזעגסיורא

 "ןטורקער סנעדאפדלָאג; טעברא סיקצאש בקעי ר"ד ןופ טכארבעג ןענעז ןטאטיצ יד (

 ,1929 ,יאמ--?ירפא .קרָאירינ .רוטלוק עשידַײ

 65--=62 ןטַײו יד ףיוא ןלאירעטאמ ערעזדנוא עז ,ןדײ "עשיטָאירטאפ, יד ךײש סָאװ
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 רעלעג ןופ רעמיצ ךאפניײא ןא טנװיײל א ףיוא ןלָאמסיוא ןהשמ'ר ןסייהעג בָאה ךיא

 ,דרָאב רעטכידעג ןײז ןיא ,ץלָאטש ,רעגניפ לטניב ןײז טיכ ןײרא דלאב זיא השמ'ר .בראפ

 .עעדיא ןא סיורא דרָאב רעד ןופ דלאב זיא סע ןוא ןוטעג ץארק א לָאמ עכעלטע יז טָאה

 זא ,ןסױטשנָא ךיז לָאז ןעמ ידכ זא ,ןעמוקעגסיוא זיא עיזואטנאפ-עשטָאלק ןייז ךַאנ

 טלָאמעגסיוא רע טָאה ,רעמיצ א זיא בראפ רעלעג טימ טכעלאקעגסיוא טָאה רע סָאֹו סָאד

 ןופ רע טָאה ,ןעמיוק א זיא סָאד וא ,ןסױטשנָא ךיז לָאז ןעמ ידכ רָאנ ,ןװיא ןא טרָאד

 עקיויפ ןײז טָאה ,ףיורא סָאװ טָאטשנָא רָאנ .בראפ רענירג ןופ ךיור א טלזיײרקעגנָא ןעמיוק

 סיורג טימ טָאה רע ןעװ .ןיירא בוטש ןיא קירוצ ןײגּפָארא לָאז רע ךיור םעד טיירדעגסיוא

 טייוו יו ,ןוטעג גערפ א ןוא דרָאב יד ץלָאטש טימ ןוטעג טעלג א טפאשהירב ןייז ןופ דיירפ

 ענײז וצ ןוא ןוט בילוצ טזומעג םיא ךיא :ָאה ,עיזאטנאפ ןיז ןשאררעביא ףראד ךימ

 ם יא ךיא :ָאה ,ךאז ןיא ראפ רַָאנ ,טכעלש טשינ זיא'ס זא ,ןגָאז טוומעג םיא גנוקידירפאב

 בוטש ןיא טזָאלעגנײרא ךיור ןצנאג םעד טָאה רע סָאװ ראפרעד זא ארומ ךיא בָאה ,טגָאזעג

 .ןרעװ טעדאשטראפ טשינ הלילח ןלָאז םלוע ןטימ עלא רימ זא ,דחּפ ךיא בָאה

 .לכײײמש רעלטסניק םענעדירפוצ א טימ טקיוראב ךימ השמ'ר טָאה -- לעטשנַא ןא רָאנ זיא'ס

 ןופ ץיו ןרענעש א טימ קירוצ טלָאצאב זשמ'ר רעטעּפש רעבָא רימ טָאה ראפרעד

 ןעקצאפוצ ןײלא טזומעג ךיא בָאה ןסילוק-דלאו רָאּפ יד ןוא ָאלבאט-דלאוו םעד .םעניימ

 רעמייב יד ןופ ןעלצרָאװ יד .יולבלמיה ןעװעג דנָאפ רעד זיא סנטסקינעװ .ימצעבו ידובכב

 ןןלעפעג טשינ סָאד ןיא השמ 'ר .ןירג ןסנאוינ ייוצ ןיא רעטעלב יד ןוא זנַארב-ץראווש

 פײמ טריקיטירק קראטש טָאה ןוא דרַאב רעד ןיא ןבעגעג ץארק ײװצ ךיז דלאב טָאה רע

 .הכאלמ

 ןדלאוו רעיא ןיא טכאמעג טָאה ריא רעלעפ ןסיורג אראפסָאװ טפערט ,ָאיא --

 רע טָאה ,רעפטנע ןיימ ףיוא קידנטראו טינ ןוא ,ןוטעג גערפ א שינָאריא ךימ רע טָאה

 רעײא ןיא :ןגָאז ךיײא ךיא לעװ ,ונ, טינ טסײװ ריא ,ָאיא , :טגָאועג רעטײװ דלאב

 ."ןפנָארב לסיב טוג א טלעפ עמשטערק רעד ןיא ןוא ,עמשטערק א טלעפ דלאוו

 טימ ןשימסיוא ןוא יילק ןכָאקּפָא רָאנ ,ןסעגראפ טשינ לָא;נײק רע טָאה סעד ןיא ןוא

 ןוא ןעיצפיורא לָאמ ןדעי ייב זיא ראפרעד ,קיטיונ ראפ טליפעג טינ רע טָאה בראפ רעד

 זא ,ךעלאק ןוא דיירק ןופ ךערָאּפ א ייז ןופ ןטָאשעג ךיז טָאה ,גנאהרָאפ םעד ןוָאלּפַארא

 ןטָאשאב יװ ןרָאװעג; סײװ}} ןענעז ,רעצעלּפ עטשרע יד ןופ םוקילבוּפ סָאד ןוא עלא רימ
 רעד טימ טריזינָאמראה ךיואְנ טלמעד ןבָאה ,טנייש סע יװ ,ןענָאיצארַאקעד יד .יינש טימ

 ."ןצנאגניא ןסעיּפ יד טימ ,סרעליּפש יד טימ ,עניב

 .(1904 -- 1856) ּפראק איפָאס ,עסירטקא עשידיי עטשרע יד ךיוא טמאטש ץאלאג ןופ

 :ריא ןגעװ סקידנגלָאפ רימ ןענעיל רעטאעט ןשידיי ןופ *ןָאקיסקעל , סגייווצרעבליז ןמלז ןיא

 ,(עפורט) עינאּפמָאק רעטשרע רעד רָאג טימ עניב רעד ףיוא ןענישרעד זיא יז ....

 ןעו ,ץאלאג ןיא ןעװעג זיא סָאד .טשעראקוב וצ ןעמוקעגוצ זיא ןעדאפדלָאג רעדייא ךַאנ

 ןבָאה טפראדעג טָאה רע ...ןרָאיטקא ןבלאהטירד ןופ ןענאטשאב זיא עינאּפמָאק סנעדאפלָאט

 ץאלאג ןיא .טכיל טימ טכוזעג יײז טָאה רע ןוא ,טגָאמראפ טָאה רע יװ ןטפערק רעמ

 ,הרש ןעמַָאנןטימ עקרעטײנ א ,עלעדײמ גנוי א ףיוא ןלאפעג קילב סנעדאפדלַאג זיא

 -עג ריא ןעמ טָאה ,ןעגניז סיז ריא ראפ .ל:לוק סיז א טימ טנכײצעגסיױוא ךיז טָאה עכלעװ

 טָאה ןעדאפלָאג ןוא .עלעגייפ טײטאב סָאװ טרָאװ שינעמור א זיא סָאד ,'אקיראסאפ. ןפור

 רע סָאװ ,קיטש םעד ןיא עלָאר א ןליּפש וצ טקיליװעגנײא טָאה יז זא ,וצרעד טכארבעג
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 -רעד טָאד רעטומ ריא רָאנ ,טליּפשענּפָא טנװָא ןייא טָאד יז .ןלעטש וצ ןבילקעג ךיז טָאה

 -יׂש סהרש ןוא ןליּפש רעמ רעטכַָאט ריא ןזָאל טינ טעװ יז זא ,טרָאװ ןנראה ןטימ טרעלק

 הרש עגנוי יד רעבָא .ץאלאג ןיא טקידנעעג טנװָא סענעי ךָאנ ךיז טָאה עניב רעד טימ ךוד

 -עט יד רָאנ .ןעמאמ ריא טימ טענעטעגניא טָאה יז ןוא ןליּפש וצ טאהעג קשח אקװװד טָאה

 זיא יז ןמז לכ ,טרעלקרעד שירַאגעטאק טָאה רעטומ יד ןוא ןפלָאהעג טינרָאג ריא ןנָאה תונ

 יז טעװ ,ןבַאד הנותח טעװ יז ,ןעװ רָאנ ,ןרעװ טכאדעג טינ רעטאעט ןײק רָאט ,ריא ייב

 ריא סָאװ ,ליטרוא םעד ןענעדאפלָאג ןסיװ טסָאלעג טָאה הרש .ליװ יז סָאװ ןָאט ןענָאק

 עניײז ןפורעגנעמאווצ טָאה רעטאעט ןטידיײי ןופ רעדנירג רעד ןוא ,ןבעגעגסיורא טָאה רעטומ

 .טָאראב א ןטלאהעג יײז טימ טָאה ןוא (ןײטשדלָאג רכש ןוא רענדָארג לארשי) ןרָאיטקא ייוװצ

 ןפוא אזא ףיוא ןוא ,רעטבײוװאב א ןעװעג ךיוא זיא רענדָארג) ,בײװ א טאהעג טָאה ןיילא רע

 ןטימ ,ןבָאה זנותח טנַאקעג ריא טימ טָאה רעכלעװ רעקיצנײא רעד ןעװעג ןײטשדלָאג רכש זיא

 וא טדערעגרעביא םיא ןכַאה רענדָארג ןוא ןעדאפדלָאג .עניב רעד ראפ ריא ןעניװעג וצ קעווצ

 יװ רָאנ ,האצמכה א יװ ןעגנולקעג סגנאפנָא סע טָאה ,סיוא טזײװ סע יװ רָאנ .ןַאט סע לָאז רע

 -עג-רעבירא עקאט ןײטשדלָאג רכש זיא םורא םישדה עכעלטע יא ןזיוװעגסיורא ךיז טָאה סע

 ."ןליּפש יסאי ןיק ריא טנארבעג ןוא טאהעג הנותח ריא טיכ טָאה ,ץאלאג ןייק ןרָאפ

 ןכָאװ ייװצ ןיא זא ,סיורג יוזא ןעװעג ןענעז אליארב ןוא ץאלאג ןיא ןגלָאפרעד יד

 -וצרעביא יז ןעגנוװצעג זיא ןעדאפדלָאג ןוא תובוח ןיא ןײירא רעדיװ עפורט יד ויא טײצ

 .וייהא ןעמענוצסיורא יז ןעלטימ ןפאש וצ טשעראקוב ןייק ןרָאפקעװא ןוא לעטָאה ןיא ןזָאל

 ,1877 רָאי ןיא טליּפשעג טָאה רע זא ןעדאפדלָאג ןַא טיג עיפארגָאיבָאטיױוא ןייז ןיא

 ןַאלאס ןיא ,וישזדעפאק ראזאל אב ,עניב רערעלוגער א ףיוא ,טשעראקוב ןיא ,חסּפ ךָאנ

 רעטשצעראקוב רעד ןיא ןסנָאנא עטסטלע יד ןופ םענייא טיול .טשעראקאוו אעלאק אדארטס ףא

 -דלָאג זיא ,1811 לירּפא ןט-29 ןופ עטאד רעד טימ .ףארגעלעט רעשידי רעד , גנוטייצ

 .עּפורט רעטמיראב ןײז טימ ןעגנולעטשרָאפ 12 ףיוא טשעראקוב ןיא ןבילבראפ ןעדאפ

 :ןעדאפדלָאג טביײרש ןעגנולעטשרָאפ רעטשעראקוב עטשרע עניײיז ןגעו

 ,10 רעמונ אדָאװ ורגענ אדארטס ,טשעראקונ טָאטש-לאטיּפאק רעשינעמור רעד ןיא ,

 -עג טנאקאב קיניײװ רעײז לָאמא ןיא סָאװ ,רעמײב עכעלטע ןופ ןטרָאג א ףיוה ןיא ַאד זיא

 יד ןיא טכאניב רעמוז ךעלסעג יד ןופ םינכש עקיניײא ןייגניירא ןגעלפ ןיהא לייוװ ,ןעוװ

 א ֹוצ טרעזעג ןבָאה ריב םעד טימ ןטרַאג רעד .ריב לזעלג שירפ א ןעקנירט ןציה עסיורג

 א :יײרעיורב ענרעצליד עטלא עסיורג א לדנטרעג םעד םורא טאהעג טָאה רעכלעװ ,שטייד

 טריו רעד טניוװעג טָאה סע וװ טייז רעד ןיא ןענאטשעג ךיוא זיא זה טרעכמעג גנאל

 םעד ןעגנידראפ רימ לָאז רע טעדנעװעג ךיז ךיא בָאה שטייד םעד וצ .עילימאפ ןייז טימ

 גי--רעמוז עשירָאזיװַארּפ א גנונעכער ןייכ ףיוא טיובעגסיוא דלאב טרָאד בָאה ךיא .ןטרַאג

 ."ןעגנולעטשרָאפ רעטאעט עניימ טצעזעגרָאפ טרָאד בָאה ךיא ןוא רעטערב ןופ

 ןעיצנײרא םעד קנאד א ,טלקיװטנא קראטש עּפורט סנעדאפלָאג ךיז טָאה טשעראקוב ןיא

 ,ןאכרעקוצ רעזײל ,וקסעלוגָאמ גילעז :ןליע יד ןופ םיררושמ יד ןשיװצ ןופ ןרָאיטקא עיינ

 ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא םיררושמ יד ןופ ךיז ןקילײטאב סָאד .ןאמניד החמש ,ןאמרעבליז השמ

 ןוא ןדיי עמורפ יד ןופ דנאטשרעדיו םעד ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאד ,רעטאעט ןשידיי םענופ

 ןזח ןטינ לאפ רעד ןעװעג זיא ס יװ ,ןיילא ןזח םעד טימ עקאט ןפָארטעג ךיז טָאה סָאד ןעװ

 ןיא .ןטסָאּפ םענופ טגָאזעגּפָא םיא יײז ןנָאז ,טשעראקוב ןופ ליש רעסיורג רעד ןופ רעּפֹוק

 טרעװ סע ןכלעװ ןיא ,טנעמוקָאד א ךיז טניפעג ,טשעראקוב ןופ ליש רעסיורג רעד ןופ סקניּפ
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 ןַײז ןופ שטנעמ א רעהא ןעמוקעג זיא (1877) רעטניװ ןקיזָאד םעד, :טגָאזעג ערלדנא ןשיװצ

 טכאנ עלא ןכאמ ֹוצ זיוה סיורג א ןעגנודעגּפָא טָאה ןוא ןעדאפדלָאג זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,טַאטש

 טרָא-ליּפש אזא ןיא יצ ,ןײיטשראפ שטנעמ רעגולק רעכעלטיא ךָאד ףראד ,ונ .רעטעט שידיי

 קזוח ,תונצל טרָאד ןכאמ ןוא ןעמאזוצ ןעיורפ ןוא רענעמ ,ךעלדיײ ןוא םירוחב ןליּפש סע וװ

 ןופ הרות רעד ןיא ןוא טָאג ןיא טבײלג סָאװ ,לארשי ללכ ןופ ןוא םינבר ןופ גנורעטסעל ןוא

 ללפתמ 'זיא סָאװ ,רוביצ חילש א ראפ קיסאּפ ןוא ןייש ,טוג סע זיא יצ -- טכענק ןײײז השמ

 -אקוב ןיא ,יה ,ליש רעסיורג רעד ןיא לארשי ינב יד ןופ הדע רעד ראפ טָאג ןקידעבעל םוצ

 לדאט םעד ,גנאזעג םעד ןרעה וצ תונצל ןוא רעטכעלעג ןופ זה אזא ןיא ןײג לָאז רע ,טשער

 ריאמ םעד ףיוא ןעװעג רבוע טָאה רע סָאװ םעד ץוח ןוא ?תובקנ עקיזָאד יד ןופ תונצל ןוא

 רע זיא םיצל ןופ זיוה םעד ןיא ןוא) -- בשי אֹל םיצל בשומבו -- ,םולשה וילע ,ךלמד דוד ןופ

 ןעמוקעג טכאנ עלא זיא ןוא ךערבראפ א וצ דניז א ןבעגעגוצ ךָאנ רע טָאה .(ןסעזעג טשינ

 סָאװ ,ענײז םיררושמ יד ןעגנידראפ יז וצ ןוא ןפלעה וצ יײז ל'נה ןיוה-רעטכעלעג םעד ןיא

 ןוא רעטכעלעג טכאנאב ײז ןכאמ טלעג ראפ ןוא ,ןטשרעבייא ןראפ םינונחת ןטעב וצ ןעייטש

 7 ןופ ,רעטניװ ןצנאג א טכאנ עלא רעטאעט ןיא ןעגנאגעג ויא ןילא ןזח רעד ךיוא ןוא .תונצל

 םוצ ליש ןיא ירפרעדניא ןעמוק טינ רע געלפ םעד תמחמ ןוא ,טכאנ רעבלאה זיב רעגייזא

 רע טגעלפ טײציטנװָא וצ ךיוא ןוא ,ןיירא גָאט ןסיורג ןויב ןפָאלש טגעלפ רע לייוװ ,ןענעוװאד

 ןסעגראפ טגעלפ רָאכ רעד ןוא ,גהנימ ןטלא ןטיול םיררושמ יד טימ עבָארּפ ןיק ןכאמ טשינ

 דרע רעקילײה רעד ףיוא עדמערפ יװ שדוק תבש ןעמוק עלא ייז ןגעלפ רעבירעד .םינוגינ עלא

 .ןקידנע וצ סָאװ טימ ןוא ןבײהוצנָא סָאװ ןופ ,ןסיוו טינ ןגעלפ ןוא

 -עג טשינ רע טָאה חסּפ בוט-םוי םעד ןיא ךיוא זא ,ןעזרעד ןבָאה םיאבג יד זא ןוא

 :דײר עטראה םיא טימ ןדײײר ןביהעגנַא ייז ןבָאה ,לָאמ עלא יװ ןוא רעירפ יװ ןעגנוז

 ןטלאה וצ ידכב ,טסיזמוא -- טלעג קילײה -- ליש ןופ תוריכש ןעמענ ֹוצ ,ןכתיה --

 ?רעטאעט םעד

 רעװ,) םיטש רעכיוה א טימ ןוא תוזע טימ טרעפטנעעג רעּפוק ןזח רעד טָאה ןאד...

 ראה א ראפ טמיטשאב ךיד סע טָאה רעװ ןוא !:לעפאב ןײד ןגלָאפ לָאז ךיא סָאװ ,וטסיב

 זיא ןטכענ -- ,לקנערפ לארשי ,וד :ןרעה ךיד לָאז ךיא סָאװ ,רימ רעביא רעטכיר ןוא

 ןבעגעג רימ וטסָאה ,ונ ,שדוח ןראפ טלאזעג סָאד רימ ןלָאצאב ןופ ןימרעט רעד ןעװעג ךָאד

 "?טלעג

 -עג רע טָאה ,רעמעלאב ןפיוא אושנ השרפ תבש ןענאטשעג יווא זיא רע יװ ןוא

 ןוא .דצ סרעטומ ןוא סרעטָאפ ןיז ןופ וניתובא תובא זיב לעקנערפ לארשי בער ןטלָאש

 הפרח א זיא סע סָאװ ,תונויזב עטסכעלקערש ןוא עטסערג יד טימ ןעװעג הזבמ םִיא טָאה

 "..סקניפ םעניא ןביירשראפ וצ סָאד זדנוא ראפ

 :יוזא ךיז טקידנעראפ טנעמוקָאד רעד ןוא

 "השודק, סיורג טימ טריפעגפיוא ךיז רע טָאה ,ןענאד ןופ ןרָאפּפָא ןייז ןופ גָאט םעניא;

 זיא ןוא ןגָאװ ןייא ןיא ,ןעדאפדלָאג רָאטקעריד םעד ,רבח ןײז ןופ יורפ יד ןעמונעג טָאה ןֹוא

 רעבָא ,טײל-רעטאעט יד טימ ןענעגעזעג ךיז טכאנ רעבלאה זיב ריא טימ ןעגנאגעגקצווא

 ןוא הליהק רעד ןופ בר ןטימ ןוא םיאבג יד טימ ןוא ליש רעד ןופ םיטאבעלאב עלא טימ

 (1"..ןענאטשעגנָא טינ םיא זיא ןיוה סטָאג ןופ ןיוה םעניא ןעניד סָאװ עלא טימ

 ,242 -- 241 טײז :עמארד ןוא רעטאעט ןשידײ ןופ עטכישעג רעד ראפ וויכרא (
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 -אעט ןשידיי ןופ טיײצ רעטשרע רעד ןיא טְליּפשעג טָאה עלָאר עקיטײטאב רָאג א

 סלא טרינַאּפמיא רעטעּפש ךיז טָאה רעכלעוװ ,וקסעלוגָאמ ררושמ רעד טשעראקוב ןיא רעט

 א טנאלאט ןײז טינ ןגיוצעגוצ רָאנ טשינ טָאה רע .טײקכעלנעזרעּפ עשירעליּפשיוש עתמא

 -עב ןפלָאהעג םיא ןוא ןענעדאפדלָאג טקריװאב ךיוא טָאה רע רָאנ ,רעישוצ לָאצ עסיורג

 ,בצמ-רוטלוק ריא ןוא הביבס עשינעמור יד ןייטשראפ רעס

 .עיבראסאב ,ענלָאּפ-ָאטאלז ןיא 1858 רעבמעצרעד 11 םעד ןריובעג זיא ,וקסעלוגָאמ גילעז

 רעטומ רעד ןבעגעג טָאה הלהק יד ןוא רעטָאפ ןייז ןריולראפ וקסעלוגָאמ טָאה רָאי 6 וצ

 קעװא םיא טיג רעטומ יד ןוא הנויח ףיוא ןעװעג קינײװ רעבָא זיא סָאד .עיסנעּפ עכעלטנכעװ א

 .רעלעה ףסוי ןזח םוצ ררושמ סלא

 -לע יד וצ טעכנחעג ךיז טָאד רע זא ,עיפארגָאיבָאטיױוא ןייז ןיא טלייצרעד וקסעלוגָאמ

 רע .ןטָאנ ןענעײל טנרעלעג םיא דוסב ײז ןנָאה ראפרעד ןוא טנידאב ייז טָאה ,םיררושמ ערעט

 סלא ןרָאװעג טנאקאנ דלאנ זיא ןוא םישדח 4 ןוכ ךשמ ןיא ןטָאנ ןענעײל טנרעלעגסיוא טָאה

 ."רעסערפ-ןטָאנ רעד לגילעז ,

 -עק ןיא רעזלעב ןסינ וצ ררושמ סלא רעניא וקסעלוגָאמ טייג טיוט סרעטומ רעד רָאנ

 ןכאמ. םיררושמ יד סָאװ ,םעד ןופ "סעקראמ. 12 ןוא רָאי א לבור 90 טמוקאב רע וװ ,וועינעש

 סוקסעלוגַאמ .רענאמ-עקלויל לרעב ררושמ םײנ ןטָאנ רעטײװ רע טנרעל ָאד ."טיײײז א ןיא

 ועינעשעק ןײק טמוק רעכלעװ ,רעּפוק לארשי ןזח םוצ טשעראקוב ןייק טכיירגרעד ןעמָאנ'

 -אב ,ליש רעסיורג רעד ןיא ,ןרעּפוק ײב .רָאנ סרעולעב ןסינ ןופ סיורא םיא *טעבנג ;, ןוא

 .ָאלָאס ןיולב טגניז ןוא שדוח א קנארפ 20 וקסעלוגָאמ טמוק

 רע וװ ,טשעראקונ ןיא עירָאטאװרעסנַאק ןיא ןײירא רע טערט ראי 14 ןופ רעטלע ןיא

 -אד ןֹופ .זײרּפ א רע טמוקאבנ ראי ןטשרע ןלכָאנ דלאב ןוא ונאיטארב רֿאסעפָארּפ יב טנרעל

 -נארפ רעקידנרילַָארטסאג א ןיא טסירַאכ סלא טרידנעמַאקער 1874 ןיא ךיוא רע טרעװ ןענ

 עשידיי עקידרעטעּפש יד טימ ןעמאווצ טגניז רע רעכלעװ ןיא ,עּפורט-ןטערעּפָא רעשיזייצ

 -עצ ךיז זיא עּפורט יד יװ םעדכַאנ .דלאו סעזָאמ ןוא ןאמניד ,ןאמרעקוצ רעזייל ןרָאיטקא

 .ןעגנומענרעטנוא ענעדישראפ ףיוא "אטילעארזיא רָאכ, סלא סיורא ייז טימ רע טערט ,ןלאפ

 ןיא תבש .רָאנ-ןכריק ןיא קיטנוז ןדעי (םיײהעג ןיא) ןעגניז ךיוא יײז ןגעלפ קיטײצכיײלג

 -יא ײז ראפ געלפ וקסעלוגָאמ ןוא טסעג ןעמוקפיונוצ ךיז רעּפוק ןזח םייב ןגעלפ טנוװָא

 -אב .ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ,טסירָאכ סלא ,םיא זיא סע עכלעװ טימ ,ןרָאיטקא יד ןריטימ

 .י"יעמאמ וצודאלװ, רעקימָאק ןשינעמור םעד ןריּפָאק רע טגעלפ סרעדנוז

 -ניז ןופ הסנרּפ ןייק ןעיצ טשינ רעמ ןָאק ןוא טלא ןײז וקסעלוגָאמ טרילראפ דלאב

 קירוצ טגירק רע ןעװ טשרע .רעטעברא-ןזנארפ סלא טלָאמעד רע טעברא טײצ רָאי 2 .ןעג

 ךױא טרעװ רע ןעמעװ יב ,רעּפוק ןזח םוצ קירוצ רע טמוק ,רָאנעט סלא ,עמיטש ןײז

 וצ םיא טיצ סע -- ררושמ א ןײז וצ קשח ןײק טשינ רעמ טָאה רע רעבָא .טנעגיריד-רָאכ

 .עניב רעד

 געלפ ,םיררושמ יד ןפורראפ החמש א וצ געלפ עמ ןעװ ,,,, :טלייצרעד ןירָאג .ב

 -יװעג ןכאמכָאנ טימ ךיוא רָאנ ,ןעגניז טיכ רָאנ טשינ םלוע םעד ןטלאהרעטנוא וקסעלוגָאמ

 -רושמ יד ןעװ ןזח םייב ןזײװ ךעלקיטש עכלעזא רע געלפ ךיוא .ןרָאיטקא עשינעמור עס

 ןוא טכאניוצ תבש א ףיוא םיא ייב ןבײלקנעמאזוצ ךיז ןגעלפ םיתבה-ילעב ענייפ ןוא םיר

 רע ןוא ןענעדאפדלָאג וצ טכײרגרעד טָאה סָאד .רעגניפ יד טקעלעג יז ןופ טָאה םלוע רעד

 ריפ עטנאמרעדנביוא יד ךיז וצ ןפור טקישעג טשעראקוב ןײיק ןעמוק ןייז ךָאנ ףכית טָאה
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 קיטש שינעמור םעד ןופ ענעצס א טלעטשעגרָאּפ וקסעלֹוגָאמ טָאה רעהראפ םייב .םיררושמ

 געמש , עסעיּפ רעקיטפנוקוצ רעד ןופ לאניגירַא רעד ןעװעג זיא סָאד ןוא יעמאמ וצודאלוו ,
 רע טָאה רָאנ טינ וא ,ןלעטשרָאפ סָאד ןרָאװעג ןלעפעג יווא זיא ןענעדאפדלָאג . קירד
 טעװ רע זא טגָאזעגוצ ,ךיוא םיא טָאה רע רָאנ ,עּפורט ןייז ןיא ןוקסעלוגָאמ ןעמונעגוצ

 .'םיא ראפ עסעיּפ עשידיי א ןכאמ רע טעװ ןופרעד ןוא ןצעזרע-יא קיטש סָאד ןוָאל

 ןטימ עבאב יד ,, עידעמָאק ןייז ןופ גנוריפפיוא יד ןעדאפדלָאג טינאב טשעראקוב ןיא

 רעדָא ,עגירטניא יד  ןיא ןוא .לקינײא סָאד , טליּפש וקסעלוגָאמ רעכלעװ ןיא , לקיניײא

 ."תרשמ רעקיאאז, רעד ןוא הלחר ,, ןלָאר יד רע טליּפש .עצינטעלּפס יד עיסָאװד

 "קירדנעמש , עידעמַאק סנעדאפדלָאג טריפעגפיוא טשעראקוב ןיא טרעװ רעטעּפש

 טגעװאב סָאד .גלָאפרעד סיורג טימ טליּפש רע עכלעװ ,לָאר-לטיט רעד ןיא ןוקסעלוגָאמ טימ
 עלעיצעפס א ן2ײרש ךיוא םיא ראפ לָאז רע ֹוא ,ןענעדאפלַאג ןופ ןעגנאלראפ וצ ןרעדנַארג

 -ליװ יד, עידעגארט סיובעצָאק ףיוא דלאב טריפ ןוא רעביא ףיורעד טצעז ןעדאפדלָאג .עסעיּפ
 -ראפ רע זא ,גלָאפרעד אוא טימ *ןירעגענ יד, טליּפש וקסעלוגָאמ רעכלעװ ןיא ,"לזניא {עד

 .עפורט רעד ןופ םעד בילוצ סיורא טערט רעכלעװ ,ןרענדָארג טלקנוט
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 טעװ עפורט רעכאווש גונעג סנעדאפדלָאג ןופ טירטסיורא סרענדָארג וא ,ארומ יד

 ןעװעג זיא םלוע רעד .טעדנירגאבמוא ראפ טלעטשעגסיורא ךיז טָאה ,עּפורט יד ןכערבעצ

 ןיא ןוא ןרענדָארג ןא ןסעגראפ ןצנאגניא טָאה עמ זא ,ןליּפש סוקסעלוגָאמ ןופ ןדירפוצ ןיוזא

 .עּפורט ןיא ךיז וצ ןוקסעלוגָאמ טרישואגנא ןײזא רענדָארג טָאה םורא טייצ רעצרוק א

 (:קנאלב ןָאעל טלײצרעד עינעמור ןיא ןדיי יד ןשיװצ טעטיראלוּפָאּפ סוקסעלוגָאמ ןגעוו

 ןיא לָאמנײיק ןענעז עכלעװ ,עמאמ-עטאט ןײמ יװ ךַָאנ קנעדעג ךיא. :תונורכז ענייז ןיא

 *"ףָאיטקא םעד ןגעװ םישודה ןליצרעד ןגעלפ ,ןעװעג טשינ רעטאעט ןײק ןיא ןבעל רעײז

 ןדעי יװ ךיוא קנעדעג ךיא .ןעזעג טשינ לַאמנײק רָאג םיא ןבָאה ייז שטָאכ ,וקסעלוגָאמ

 םיא רע |געלפ ,שיט םוצ חרוא ןא סלא ררושמ א ןעמענ געלפ עטאט ןיימ ןעװ ,תבש

 חתפ, .עלעדיל סָאד טגניז רע יוזא יװ ןיקסעלוגָאמ ןכאמכָאנ ןסע ןכָאנ לָאז רע זא ,ןטעב

 רע טָאה לװלעװ -- םיררושמ יד ןופ רענייא טָאה דָארג ."ענכאי עכאב רעד; ןיא "אש ןיש

 ןיש חהתּפ, לדיל סָאד טגניז וקסעלוגָאמ יוזא יװ טכאמעגכָאנ קידהשקשינ ץנאג -- ןסייהעג

 ןרָאװעג יײז ייב זיא לװלעװ ןוא ,םעד ןוכ ןלָאװקעגנָא רָאג עמאמ-עטאט ןַײמ ןבָאה ,"אש

 -נעגעל ןיא טליהעגנייא ןעװעג טייצ רענעי ןיא זיא וקסעלוגָאמ ןעמָאנ רעד ...ןסחירעצנאג א

 ןעמ .ןעזעג טינ לָאמנײיק רָאג םיא ןבָאה עכלעװ ,ןדיי רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ייב סעד

 רענײא ןעו זא ,טקאפ א זיא סע ןוא .השעמ ןיײא ןוא טנזיױט טלייצרעד םיא ןגעװ טָאה

 ןעמ טָאה ,ןאל םוצ ט:אמעג לָאמעלא טָאה סָאװ ,ץיו ןטוג א ןלייצרעד ץעגרע לָאמא טגעלפ

 -רָאפ טנַאקעג טשינרָאג ךיז טָאה עמ .'םיא ףיױא ןבעל א ,וקסעלוגָאמ ,ךע? :טגָאזעג דלאב

 ףיוא טעילוהעצ ךיז ןעמ טָאה ...וקסעלוגָאמ ןופ ןעמאטש טשינ לָאז ץיו רעטוג א זא ,ןלעטש

 ןעװעג סע ןזיא :קַאישטאזָאק, רָאג רעדָא "לדיסה. א ןצנאט טוװורפעג ןעמ טָאה ,הנותח א

 טוװװורפעג ןעמ טָֿאה ,תירב א ףיוא ךעליירפ ןרַאװעג זיא ןעמ זא .,וקסעלוגָאמ יװ יוזא טקנוּפ

 עֶלא ףיוא ליומ ןיא ןטלאהעג ןעמ טָאה ןעמָאנ ןיז .,,וקסעלוגָאמ יװ יוזא טקנופ , לדיל א ןעגניז

 ."עינעמור ןיא טלעװ עשידיי עצנאג יד ןעגנולקעג םיא טימ טָאה סע .תוחמש

 .ןגרוטאמארד ןוא ןרָאיטקא עשידיײי ןגעװ תונורכז ןופ רבחמ ,רעליּפשוש (
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 -שרע סנעדאפדלָאג טניז םישדח עלעלטע זיולב ךעלטנגייא ,ןעגנאגראפ טאהעג ןענעז'ס

 ןבעל-רעטאעט סָאד ךיז טָאד טשעראקונ ןייק ןעמוק ןײז טימ ןוא סאי ןיא ןעגנולעטשרָאּפ עט

 ,סעּפורט ענעדיישראכ יד טימ ןעגנולעטשרָאנ ענײז יײס .ןעילברעדנאנאפ ןביױהעגנָא קיטסאה

 -?עװ ןרָאיטקא עקינייא ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ייס ,טריזיװָארּפמיא טרָא ןפיוא טָאה רע עכלעוו

 -נָא ןבָאה ,סעּפורט טלעטשעגפיונוצ ןײלא ,םיא טימ ןטעברא טייצ לקיטש א ךָאנ ךיז ןבָאה עכ

 -ילעארזיא, :יװ סעמרינ ענלעזא רעטנוא ןשינא טימ ןסאג עשידיי רעטשעראקוב יד טלופעג

 ןָאיצקעריד רעד רעטנוא טפאשלעזעג עשיטאמארד עשיטילעארזיא. ."ןטרָאג-?אנָאיצאנ רעשיט

 ןָאיצקעריד רעד רעטנוא טשעראקוב ןיא רעטאעט עשידיי עטשרע סָאד, :"ץיװָארָאד השמ ןופ

 ראואל אב רעטאעט עשידיי עסָארג סָאד, ;.ןעדאפדלָאג .א רעטכיד-סקלָאּכ ןשידיי ןטמירעב סעד

 םוצ רעטאעט עשידיי עסָארג סָאד, ,"עדרעװ ל?ומָאּפ ןָאלאס, :"אצינגישז ןטרָאג, :"וישזדעּכאק

 :סנכײצ גערפ יײרד טימ עגארּפ א תויתוא עסיורג טימ ןלעטש ןשיּכא יד ןוּכ ךסא .'ןּועטש ןטיור

 "ףעקנאב רעשינאריט רעד, :וצ ןעמ זיא ןעגנאגעג ."???ןטלאהרעטנוא טנײ ז ךיז ןעמ טײג ןיהוװ,

 השמ ןופ טסאפרעכ ,ץנאט ןוא גנאועג טימ ןעָאלבאט 10 ןוא ןטקא יײרד ןיא עמארדַָאלעמ ענייא

 -עגנַא ןענעז סָאװ ןוא גנולעטשרָאפ רעד ןיא ךיז ןקילײטאב סָאװ ןענָאזרעּכ יד ץוחא ץיװָארָאה

 ןעמענ עמארדָאלעמ רעד ןופ גנולדנאה רעד ןיא זא ןנעגעגוצ ןטנוא טרעװ ,שינא ןכיוא ןבעג

 ןיא ,ןעװטיװ ןוא עטיוט ,לװײט ,(םירעיופ) סענארעצ ,רעגעי ,טסעג ,םימותי ,תונמלא :לײטנַא

 *ןקלָאװ ןיא רעליב-םיורט ייװצ .סענארעצ ןופ רָאכ-ןענָאמעד ןייא ,רָאכ-רעגעי ןייא ,רָאכ-ןזייוו

 ןייא ןיא ?יװעדָאװ ."טנוזעג רימ עשז טײז ןוא רימ עשז טָאד, :יװ ןסעיּפ עכלעזא ןעײג רעטייוו

 -יא ,עצנעט טימ ןטקא ײװצ ןיא עידעמָאק ,"רענרעה טימ ןאמ רעד; :ןעדאכדלָאג .א ןופ טקא

 עידעמָאק עשינָאק ןײא ,"'שולעּפָאק סרענאמרעגײז םעד, ןעדאפדלָאג םאדאמ ןופ טצעזעגרעב

 ןיא עידעמָאק עשימַאק ענייא ,'טפאשראבכאנ עכעלרעכעג יד, :?לײט רעטיײװצ ;:טקא ןייא ןיא

 טקא ןייא ןיא עמארדָאלעמ ."םינכש עכעלרעפעג יד, ;ץיװָארָאה השמ ןוכ טסאפראּכ ,ןטקא יירד

 -?ּפענק םענוכ עלָאר יד .טקא ןײא ןיא עמארדָאלעמ ,"טנאקירבאפ-?ּפענק רעד, ;גנאזעג טימ

 טעװ רע ,װָאדיװאד רעה רעגנעז ןוא רעליּפשיוש רעטמיראב רעד ןליּפש טעװ טנאקירבאפ

 דריװ םיובלטייט ןליײרכ .ןטענַאסנאש עשיזיוצנארפ ןוא עשטייד ,עשינעמור ,עשידיי ןעגניז ךיוא

 "רעטיוט -רעקידעבעל רעד,:"רעדיינש ןוא רעטסוש, ;"ץלָאה ?טנינ סָאד , *:ןטענַאסנאש ןעגניז

 :ןטקא יירד ןיא עידעבכַאק ,"קירדנעמש , :"יקציּפמאל , ןרימאלקעד דריוװ ןעדאכדלָאג רעה ןוא

 טימ עבָאב יד, :"ןטקא ריכ ןיא עמארדָאלעמ .דיומ-הלכ עטלא יד -- *עסאָאיצירּפאק אטאפ,

 :זא טריסנָאנא (1877) טסוגוא ןט-25-םעד קיטשרענָאד ןופ שיכא ןא ."?קינײא םעד

 ,קיטאמארד ןוא רעטכיד ןשידיי ןטבילעבליּכ רעזיד ןופ סיפענעב ןיײא ןבעגעג טריוו'ס

 ןוא ןעדאפדלָאג .א ןוכ טסאפרעפ ןטקא 5 ןיא עידעמָאק ,"עיסָאס עמומ יד, ןעדאפדלָאג .א רעה

 למיה רעד, עטכידעג עטסאפרעפ עײנ ענײז ןרימאלקעה ןעדאכדלָאג רעה דריװ םעד רעסיוא

 רעטיײיװ ."ּפָאק רעשידיי רעד עקאט לָאז ןבעל , ,"יקסמירטסא ןוא *יקציּפמאל , ,"ךיז טלאּפש

 רענעמוקעגּפָא רעד , ,'?גניי עשיליּפ סָאד , ,"עביוט ייווצ יד , ,"ראטאק רעד. :ןעלטיט ןעײג

 -יײגש ?טנעי, ,"רעסאוו זָאלג סָאד , ,"הלכ עמוטש יד, ,,ּפעק קיצנאווצ טימ שטנעמ רעד, ,"רשוע

 .רעטעפש ןרָאי ךסא ךיוא ראוטרעּפער םעד ןָא ןגָאז ןעלטיט עכלעזא ."ןעמ טוט סָאװ, ,"רעד

 טָאה ,ץנערוקנָאק-רעטאעט ןופ רעפסָאמטא רעד ןיא ךיוא זא ןקרעמאב וצ זיא סע

 .טנאהרעביוא יד טאהעג לָאמ עלא רעטאעט ןײז ןוא ראוטרעּפער-ןעדאפדלָאג רעד

 ןײז ןופ ?ײט ןטסערג םֹוצ ןעמונעג ךיז טָאד ןפאש סנעדאפדלָאג ןופ טײקרעלוּפָאּפ יד

 רע טָאה ,לשמל  ,יֹוזא .ןפאשעג טָאה רע וװ רעדנעל יד ןיא ןבעל ןקימורא ןטימ רעקנַא
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 -ןטורקער רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןא .ןטורקער יד ,, ןפאשעג ןאטשאטָאב ןיא םעדיױב ןפיוא

 טימ ןעמוקעג זיא רע ןעװ .טָאטש רעד ןיא ןעמוקנָא ןייז ייב ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ הלהב

 -נוא זיא סָאװ ףיש א טימ קילגמוא ןא ןפָארטעג טרָאד ךיז טָאה ,אליארב ןײק עּפורט ןײז

 זיא סָאװ עסעיפ א ראפ טצונעגסיוא שינעעשעג יד ךיוא טָאה ןעדאפדלָאג .ןעגנאגעגרעט

 .אליארב ןיא ןרָאװעג טליּפשעג טײצ רענעי ןיא עקאט

 -עג ךיז ךיא בָאה --ןעדאפדלָאג טבײרש -- ןעמוקעג ןיב ךיא וװ דנאל סעדעי ןיא ,,

 םעד ןופ קאמשעג םעד ךָאנ ןוא טײצ רעד ךָאנ ,ןדנעטשמוא עלאקַאל יד טיול ןריפ טזומ

 בָאה .ןרעכאמפושיכ יד , :ליּפשײב םוצ יװ ,ןעמעט ערעדנא ןליײוו ?ארעביא ןוא םוקילבוּפ

 קראטש ןענעז ,ןטסירק ןוא ןדיי ,קלָאּפ עקיטרָאד סָאד וװ ,עינעמור ןיא טסאפראפ דיא

 -עג זיא ,ןביולגרעבא םעד קלָאפ םענופ ןטָארוצסיוא םֹוא .סרעכאמפושיכ ןיא טבילגראפ

 "..ןטערעּפָא ערעדנא עליפ טימ יוזא ןוא -- קיטש םענופ עעדיא-טּפיוה יד רימ ייב ןריוב

 ןייז .עיגרוטאמארד רעשינעמור רעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאב ךיוא זיא ןעדאפדלָאג

 רָאיטקא ןשינעמור ןסיורג םענופ ימאמ וצודאלװ,, ןופ טסולפנייאב קראטש זיא "קירדנעמש ,,

 "אקרעה אבאב , ןופ ןסולפנייא ךיוא טָאה .ןרעכאמפושיכ יד , .ָאלימ יעטאמ רעבײרש ןוא
 א ,ןַא ךיוא רימ ןפערט קיטש-רעטאעט עשינעמור עטשרע יד ןשיװצ .רָאטױא ןבלעזמעד ןופ

 טע ןָאזנצבק,, סנעדאפדלָאג טימ ןטײקכעלנע עקינײא ןענעקרעד רימ ווו 'הלכ ענזירּפאק

 -נָאנא .ןאמרעגנוה טע ןָאזנצבק , דימת זיא ,בגא . הלכ ענזירּפאק יד רעדָא -- ןאמרעגנוה

 -אק יד ,) ,,201:6258 02011010458  ?טיט ןשינעמור ןטימ עינעמור ןיא ןרָאװעג טריס

 .("הלכ ענזירּפ

 -מַא טשינ םיא ײב טָאה ,טיײצ ןיז ןופ רעכוזאב-רעטאעט םוצ ךיז ןסאּפוצ סנעדאפדלָאג

 טָאה יז ןד ,עלעוטקא ןא ןעװעג דימת זיא קיטאמעט ןײז 'טײקטדנעװעג-ליצ ןײז טכאוושעג

 טָאה יז ןה ,עגאל עכעלטפאשלעזעג רעדָא טקאפ םענעעשעג ןרָאי ענעי ןיא ןא טלגיּפשעגּפָא

 ענייז יב גנאלקפָא ןלעוטקא ןא ןענופעג ןבָאה עכלעװ ןשינעעשעג עשירָאטסיה טלגיפשעגּפָא

 טסיײיג ןװיסערגָארּפ ןיא ןסאמ עשידיי יד ןעיצועד וצ קעװצ ןטימ ץלא סָאד ןוא -- רעלטיײצטימ

 .ָאװינ-רוטלוק רעײז ןבייה ןוא

 ןופ ןייטשטנורג םעד ןגיײל לָאז ךיא ןעדאפדלָאג טבײרש -- טלַאװעג טָאה לאפוצ רעד;

 גנוראנ עקיטסיײג ןוא עשיזיפ עצנאג ןײיז סָאװ םלוע ןא ראפ ...עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי

 ךיא ןעװ ןוא -- רעדיל עשידיי ןיא ןוא ןייװו רעטשעבָאדָא לזעלג טֹוג א ןופ ןענאטשאב זיא

 םוקילבוּפ ןופ עכנאמ ןענעז ,עגנעזעג ןָא ,ןײר ,עמארד-סנבעל עטשרע ןײמ טריפעגפיוא בָאה

 -סירעטקאראכ עקידנגלָאפ טימ טריפָארטסַאּפא ךימ ןֹוא עניב רעד ףיוא ןעגנאגעגפיורא רימ וצ

 :רעטרעװ עשיט

 -נוא ןבָאה רימ ...ּפָאק א ןענײװנָא זדנוא לָאז ןעמ רעטאעט ןיא טשינ ןעמוק רימ, --

 -נוא זדנוא טלָאז ריא רעטאעט ןיא ןעמוק רימ ! רעדניק ןוא בייוװ ןופ םייה רעד ןיא תורצ ערעזד

 ןלָאז רימ ןוא ןכאמ ךעליײרפ זדנוא טלָאז ריא רימ ןליװו קנארפ רעזדנוא ראפ ןוא .ןטלאהרעט

 *!ןכאלנָא טוג ךיז

 -ופ םעד ןיא שיטקאפ טלָאמעד ךימ בָאה ךיא, :זיא ףיורעד רעפטנע סנעדאפדלַאג ןוא

 רע סָאװ ,םלוע ןפיוא סעכ ןיא ןעװעג ךעלקערש ןיב ךיא ?ייװ ...ןיז םקונ טלָאװעג םוקילב

 בָאה ךיא זא !רעדירב ןיינ .עניב ןײמ ןופ ןאגצלאב א ןכאמ ?ָאז ךיא דלאוועג טימ ךימ טגניוװצ

 טייצ ןײק טָאה סָאװ ,ריא .ךייא ראפ עלוש א ןײיז יז לָאז ,עניב א ןעמוקאב טנעה עניימ ןיא אי

 לָאמ ךיא יװ ןעז ןוא רימ וצ ןעמוק ריא טלָאז ,ךיז ןדליב וצ ,ןענרעל וצ טנגוי רעייא ןיא טאהעג
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 טימ ?גיּפש א ןיא יװ ןעזסיורא ןיילא ךײא טלָאז ריא ,ןבעל םענופ רעדליב עײרטעג ּפָא ךייא

 ןרעסעבסיֹואנ ןײלא} ןוא רסומ א ןעמענ ךיא טלָאז ריא ןוא ,ןטיז עטכעלש ןוא עטוג ערעייא

 ןוא ,'ןדיי ךיז ןשיװצ ייס ,ןבעל עילימאפ ןיא ךיז ןשיװצ טכאמ ריא סָאװ ,רעלעפ ערעייא

 טָאה ריא ןעװ .םענײאניא ייז טימ קידנעטש טניוװ ריא סָאװ *ןטסירק, יד ןוא ךיז ןשיװצ ייס

 סָאד טלמעד רימ ןיא טָאה ,ןציװו עשימָאק ענײמ ןופ ןטלאהרעטנוא ךייא טָאה ריא ןוא {טכאלעג
 םענופ עידעגארט א ,עמארד א ךײא טאנ ,רעדירב ,טצעי .קידנקוק ךייא ףיוא ,טנייװעג ץראה

 ."ןעיירפ טלָאמעד ךיז טעװ ץראה ןיימ ןוא ,ריא טניײװ ,ןבעל

 ןוא ןשטנעמ-רעטאעט טימ טפָא טעשעג'ס סָאװ ןעשעג ןענעדאפלָאג טימ רעבָא זיא סע

 רךיױא טעשעג סע .קיטקארפ רעד ןיא גנוקעד ןייק טאהעג טשינ טָאה עירָאעט ןייז ,ךעלמענ

 -כיר יד ןוא חוכ םעד ןזײװאב טשינ ןענָאק רעקיטערַאעט עסיורג זא ,געט ערעודנוא ןיא ,טנייה

 -ערָאעט יד ןעװ ןוא ןעגנופאש עשיגרוטאמארד ןיא ?גנאמ בילוצ ,עירָאעט רעייז ןופ טייקיט

 ןופ ךַײה רעד ףײא טשינ טײװ יז זיא ,עיצארטסנַאמעד ראפ עיגרוטאמארד ןפאש ןיילא רעקיט

 .ןּפיצנירּפ עשיטערָאעט ערעיײז

 ןופ ןעזסיוא םעד ןגעװ ןוא ךות םעד ןגעװ ןעגוצאשּפָא ךסא רעיײז טשינ ןגָאמראפ רימ

 ךָאד ןענעז סָאװ ןקיטירק-רעטאעט עקיצניװ יד ןופ רעבָא ,ןעלקאטקעפסיןעדאפדלָאג עטשרע יד

 סנעדאפדלָאג ךיֹוא ןעמענ טכא ןיא ןעמ ףראד רעכיז -- ןלעטשטסעפ טכײל ךיז טזָאל ןאראפ

 -ילאװק יד ןעװעג םרוג ןבָאה תוביס ענעבעגעגנָא םיא ןופ יד רָאנ טשינ םגה ,ןעגנורעפטנעראפ

 וצ ,טאט ֹוצ טכארטראפ ןופ ,השעמ וצ הבשחמ ןופ ךלהמ םעד -- עיגרוטאמארד ןייז ןופ טעט

 .גנוריפפיוא

 ןבעל םענופ רעדליב , סלא רעיושוצ עטשרע ענײײז טלעטשעגרָאפ ןעדאפלָאג טָאה סָאװ

 / ף"?גיפש א ןיא יװ ןעזסיורא ךיז ןלָאז ײז עכלעװ ןיא
 טײצ רעד ןיא זא עיפארגָאיבָאטױא ןייז ןיא טנכייצראפ ןעדאפדלָאג טָאה ,טסוװאב יװ

 ןפאשעג רע טָאה -- טשעראקוב ,אליארב ,ץאלאג ,ןאשָאטָאב ,סאי -- טורשדאמ ןצרוק ןייז ןופ

 :ןסעיּפ עקידנגלָאפ

 ןטורקער יד .1

 לקינײא םעד טימ עכאב יד

 ןרעכאמעקטָאילּפ יד עיסָאװד רעדָא ,עגירטניא יד

 קירדנעמש

 ןאמרעגנוה טע ןָאזנבצק רעדָא הלכ ענזירּפאק יד
 הלכ עמוטש יד

 סקירד ,סקימ ,סקיא
 ךעלעבעוװש יד

 ראטאק רעד

 רעלעט ענעײלעצרַאּפ רָאּפ ריפ

 קאזָאק עלעדניירכ

 ןרעכאמפושיכ יד 2
 וקירוקוק ינ ,עמ ינ ,עב ינ 3

 .גירק רעשיקרעט-שיסור רעדָא ,קישטאירדָאּפ רעד 4

 רעד ןופ סולפניא רעטוג רעד .ךאז עטנאסערעטניא ןא ןעשעג רעדיװ ויא ַאד ןוא

 ןיא ךיוא זיא ןויװעגנָא ןבָאה רימ יװ .טקריװעג קיטכיר טָאה הביבס-רעטאעט רעשינעמור

 טרעדָאפעג ןוא סיֹורָאפ ןעגנאגעג קיטירק יד רעטאעט ןשינעמור םענופ גנולקיװטנא רעד

 וס ס9 -נ סה שה 2 0 וט

 += ס ן=+ ז= סע
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 ןופ ןרעטסומ עטסעב יד טױל -- עשירעליּפשיױש ןוא עשיגרוטאמארד --- ןעגנוכאש-עניב

 .רוטארעטיל-טלעוו רעד

 -- יקסמארבא -- רעטאעט-ןעדאפדלָאג ןופ רעקיטירק רעטסנרע רעטשרע רעד

 תמב. :רושַארב ןייז ןיא .ריפסקעש ןופ תויאר רעטאעט ושידיי םענעריונעגײנ ןראפ טגנערב

 ינבפ ינושרגה םהר-יא האורה תאמ תרקב *עדרעװ ַאמָאּפ, ןָאלאס -- ןויזח-יג וא -- קחשי

 ּפָא יקסמארבא ךיז טלעטש ,1876 ןיא ,טשעראקוב ןיא שידיי ןיא ןענישרעד ןיא סָאװ "תהק

 יד טריטיצ טָאה סָאװ רעטשרע רעד .ןעגנולעטשרָאפ ןעדאפדלָאג עטשרע יד ףיוא תוכיראב

 -יב , רעװעשראװ רעד ןיא יקצולירּפ חנ ןעװעג זיא ,רושַארב רעד ןופ ןלעטש עטסקיטכיוו

 .טעלב .טיל) רעטעּפש ליזימ ןמחנ ,טכערמוא טימ טָאה ,בגא .1923 -- טלעװ-רעכ

 רעטנענ . ןלטב , סלא ןיקסמארבא טכארטאב ,ןענעדאפדלָאג ןקידײטראפ קידנלעו ,(6

 -מארבא, זא טבײרש רע ןעװ גרעבנרעטש בקעי ?ארטאעט ןוא רעטכיד רעד זיא תמא םוצ

 ,'רעקיטירק -- ןעדאפדלָאג רעטסנרע רעטשרע רעד זיא יקס

 ?רושָארב ןײז ןיא יקסמארבא טביײירש סָאװ

 טגָאז ,רעליּפשיוש ענייז ןוא רעטאעט םעד ךעלטנגײא ןביירשאב ?עװ ךיא רָאפעב,

 -אב ךימ לעוו ךיא עכלעוו ףיוא ןגארפ ײװצ ןלעטש ךיא זֹומ ,המדקה ןייז ןיא יקסמארבא .נ

 עטשרע יד .רעטאעט ןופ בָאה ךיא סָאוו ,ףירגאב ןײמ טיול רעּפׁשנע ןא יז ףיוא ןבעג ןעימ

 ןוא ןעמ טליּפש סָאװ,, :עטייוצ סָאד ?ןײז רעטאעט רעשידיי א ףראד יוזאיוו , :עגארפ

 רעשידיײ,, א ןגָאז רימ ןעוו ,, :ךישממ זיא יקסמארבא .נ ןוא ?ןליּפש ןעמ ףראד יוזא יװ

 ןשידיי םענופ סענעצס עשידיי ןפראד טרָאד זא ,טסבלעז ךיז ןופ ךיז טײטשראפ רעטאעט

 ןכעלרעסיוא ןיא יו יוזא ,לָאז די רעד זא ,זיא רקיע רעד .ןרעוו טלעטשעגרָאפ ןבעל

 ,ןײז קיטכיר יוא ףראד סע .ןײז טלעטשעגרָאפ קיטכיר ,ןבעל ןכעלרעניא ןיא ךיוא יוזא

 רעד טלאהניא םעד סיוא קיטכיר ךיז ןלָאז ,ןדנעגוט ענײז עלא ,ןרעלעפ ענײז עלא זא

 ןופ ךיז טימ סָאװטע לָאז רעיושוצ רעד סָאד יוזא ,ןעלגיּפשּפָא ?יועדָאװ רעדָא עידעמַאק

 ןוא ,ןקורדּפָא ןרידעג ענייז ןיא ךיז לָאז ענעעזעג סָאד ,ןגָארטקעװא ןיוה וצ רעטאעט םעד

 ןַײז רעטאעט םעד ןופ סָאוװטע לָאז סולש םוצ ןוא ,עטרעהעג סָאד ןריזילאנא ןענַאק לָאז

 רע ןכלעוו ראפ קלָאפ ןײז טימ ןיײז טנאקאב טוג ףראד ,גרוטאמארד רעד .ןרעוו סנגייא

 טימ יווװ ,ןסיזאפ ענייז עלא ןיא ץראד ןנעלשטנעמ ןטימ ןוא ,ןטיז עניײז טימ ,טביירש

 ןײז ןקעוװרעד עכלעוו ,ןדנעטשמוא עלא ןיא ,טײז רעטכעלש רעד טימ יו ,רעטוג רעד

 .טבַײרש רע רעכלעוו ןיא טייצ יד ןגיוא יד ראפ ןבָאה רע ףראד ךיוא .ןעלדנאה ןוא ןוט

 -נא סָאװטע זיא עמארד א .עירָאטסיז יד טינ ,טיײצ יד טפאש עידעמַאק רעדָא ליװעדָאװ א

 -שטנעמ יד רָאנ טָאה עמארד א ןעד ,ןיײז ךעלטייצ רעדָא שירַאטסיה ןָאק עמארד א :שרעד

 טָאה רע לײװ ,ןבײײלב עגנוי רעמיא ןוא קינײא ןלעוװ קרעוו סריּפסקעש .ןגיוא יד ראפ טײה

 םעד טָאה רע ,טלעטשעגרָאפ ןּפיט-ןָאיצאנ טינ טָאה רע .ץראה סנשטנעמ םעד טריזילאנא

 טשינ .ךײר-רעל ןוא גנוי קרעוװ עניײז קידנעטש רימ ןדניפ םוראד .ןפאשעג ּפיט-ןשטנעמ

 ןיז .ןבָאה ןגיוא יד ראפ ןַאיצאנ ןײז ,טייצ ןײז רָאנ ףראד רע ,טסיליװעדָאװ רעד יוזא

 ןוא ,םורא ךיז טײרד רע רעכלעװ ןיא ערעפס רעד טימ ןטסעמ רע ףראד טייקכעלדניפמע

 רע ןָאק ,טנכעראב רע טָאה סעלא סָאד ןעװ טשרע ןאד .ןרעדליש קיטכיל רעטקאראכ ןײז

 יד ךיז טלעטש טצעי .רעיושוצ םעד ןעגנערב ןצֹונ סָאװטע ןֿאק ןביײרש ןיײיז זא ,ןפָאה

 -אעט םעד ראפ טָאד רע עכלעװ ,קרעװ סנעדאפדלָאג 'ה ןיא סעלא סע רימ ןדניפ :עגארפ

 "?ןפאשעג רעט
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 :יקסמארבא טבײרש ,ןעזעג טָאה רע סָאװ ןסעיּפ-ןעדאפדלָאג יד ןגעװ

 טָאה רעסאפראפ רעד זא ,טנייש רימ ,ןסקאװעג ןדָאב ןשידיײי ןפיוא טינ ןענעז סָאד,

 ןעמ תעשנ טניױױװעגײב בָאה'כ זא .ןליװעדָאװ עשיזייצנארפ עטקאמשעגּפָא ןופ טשאנעג סע

 -נאפ ,סעמימַָאטנאפ רָאפ טלעטש ןעמ וװ קריצ ןיא טנאמרעד ךימ ךיא בָאה ,טליּפשעג טָאה

 ."רעמ טינ ןוא רעדליב-עיזאט

 ראפ ןפאשעג טָאה ןעדאפדלָאג סָאװ ,לײװרעד עטסעב סָאד ויא עיסָאס עמומ יד,
 -כעלקריו רעד וצ עטנעָאנ ןרעטקאראכ עכעלשטנעמ ןיוש רימ ןענעגעגאב ָאד .ענעצס רעד

 עמומ יד ,יז טַאה עסירטקא יד ןוא .ןרעטקאראכ עשידיי ןייר טינ ןענעז סע לָאװבָא ,טייק

 ןיוש ןָאק ןעמ ,השקשינ רָאנ ,ןצלאזעגרעביא לסיבא לָאװבַא ,טלעטשעגרָאפ ךעלמיצ ,עיסָאס

 יורפ עשידי א זא ,טײרפעג ךימ טָאה סע ךעלקריװ ןוא .ןײז ןדירפוצ ליּפש אזא טימ

 .ןענאטשראפ עלָאר ריא טָאה ןוא ריא ןופ טלָאװעג טָאה רעסאפראפ רעד סָאװ ,טייטשראפ

 רעטבילעג רעד .ןענעכײצסױא} רעמיא ךיז יז טעװ ,ןלָאר עכלעזא ןיא זא ןפָאה ןענָאק רימ

 ,ךיז ראפ שטנעמ א זיא רע זא ,סיורא דלאב ןעעז רימ .זייא יװ טלאק טליּפש ,השמ בער

 .'ךיז ראפ ךאז א ךיוא זיא ןליּפש סָאד ןוא

 :טביײרש רע . הלכ עמוטש יד , סנעדאפדלָאג ןיקסמארבא טשינ טלעפעג ןצנאג ןיא רָאנ

 ןשיװצ זא ,טינ ןעמ טנכעראב יװ .ךיז רעסיֹוא ךיא ןיב ,טעד ןופ ךיז ןאמרעד ךיא זא,

 ןָאק סעכלעװ ליפעג שיטעטסע ןא ןציזאב עכלעװ ,ןשטנעמ ךיוא ךיז ןעניפעג רעכוזאב יד

 -אפדלָאג ,םיא טָאה םוקילבופ ןופ ןעשטאילק סָאד רעדָא .ןטקא עכלַאז ןופ ןרעװ טצעלראפ

 -פיוא ןײטש רָאנ טעװ סָאװ ךאז ענעי זא ,טקנעד רע זא ,טײרדראפ יוזא ּפָאק םעד ,ןענעד

 -עב טליּפש .?ןדניפ ןדעי ײב לאפייב ןיוש טעװ , ןעדאפדלַאג ןופ טסאפראפ ,, ןבירשעג

 "רעדײנש ןוא רעטסוש רעקידעבעל רעד , , רעסא זָאלג א, יװ ךעלקיטש עכלעוא רעס
 טשינ ןבָאה יײז לֵָאװבָא .ןזאפ ענעדײשראפ טימ ךעלדיל ענײש רָאּפ ןעמוק סע וװ עכלעזא

 טצעל ףיוא דנעגוט זא ,עעדיא יד ךיוא .טינ ליפעג סָאד ײז ןצעלראפ ךָאד ,טלאהניא ןייק

 סע רימ ז1עעז טײקכעלקריװ רעד ןיא .ץנעדנעט ענענאטשעגּפָא ןא ןיוש ךיוא זיא ,טגיזאב

 ..שרעדנא צנאג ןיוש

 זא ,רעיושוצ ןפיוא ןקריװ :ןײז ףראד ,יקסמארבא טבײרש ,רעליּפש םענֹופ קעװצ רעד,

 א רָאפ ןעמ טלעטש .ןליפעג ענײז ןעלדייאראפ לָאז ןוא ןענעקרעד קינייװ-ליפ ךיז לָאז רעדעי

 רָאפ םיא ןעמ טלעטש .זיא רע דארג ןכלעװ ןיא ?יױמ ןלופ ןטימ דיי א ןייז סע ףראד ,ןדיי

 ףראד ,דיסח סלא רָאּפ םיא ןעמ טלעטש .ןעוסיורא ןליּפש םײב ןעמ ףראד ,טסיסערגָארּפ סלא

 ליפ ןעד ,םעד ךרוד טריטימָארּפמָאק רעסאפראפ רעד ךיוא טרעװ ,שרעדנא .דיסח א ןייז סע

 ןײז טכערעגמוא דָארג ןָאק סע ןוא ,ןריזירעטקאראכ העסעב טנעקעג טשינ טָאה רעזא ,ןעקנעד

 -וצ ךיז עלָאר יד ףראד ןעמ .עלָאר רעד ןופ רעטרעװ יד ןענרעלסיוא גונעג טינ ךָֿאנ זיא סע
 ןוא .עעדיא סרעסאפראפ םעד ןסאפ ןוא ךיא רעטײװצ רעד ןרעװ לָאז יז זא ,ןליּפש ןוא ןענעגייא

 .םעד ףיוא טקריװ ןוא סעסיורג סעּפע עעדיא רעמערָא רעד ןופ ךיוא טכאמ רעליּפשיוש רעטוג רעד

 ןיד "קירדנעמש ,,ןיא ?רעטאעט סנעדאפלָאג ןופ רעליּפש יד אב רענָא רימ ןעעז סָאװ .רעיושוצ

 סעכעלריטאנ טינ ָאד ןעעז רימ .ץלאז ליפוצ טימ ,טגָאז ןעמ יװ ,עלָאר ריא טליּפש רעטומ

 ײק טינ לָאמבײק זיא רע ןוא עלָאר יד טליפמש ןיושראפסנאמ א :טינ שודיח ןייק זיא סע רַאנ

 א :השעמ עבלעז יד ךיוא .ןדייר וצ סָאװ קינײװ זיא ןיילא ,קירדנעמש , ןופ .ןעװעג רעטומ

 רעד .ןבירטעגרעביא זיא ןכדש רעד .דיחי ןב א ךָאנ טרפב ןוא ?גניי ןייק טשינ זיא ?דיימ

 ןדנוא רעליּפש רעטוג א ןֿאק ענעצס רעד יב ןוא ,זײא יװ טלאק ןזיא הלכ רעד ןופ רעטָאפ
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 -אמ ןגעװ ןרעפּפָא םעד טימ ליװ ןוא ,דניק קיצנײא ןא טָאה רעכלעװ רעטָאפ א .ןגָאז ליפ

 ,ןטערטעגוצ יוזא ןיוש םיא טָאד טיונ יד רעדָא :עדײב יד ןופ סנײא זיא ,ןצונ עלעירעט

 טניד דניק סָאד זא ,ךעלשטנעממוא יוזא זיא רע רעדָא ,שרעדנא טינ סע ןַאק רע זא

 וא רימ ןעעז ָאד ןוא .ןטלעז רעײז ןדיי ײב רעבָא זיא סָאד רָאנ .קעװצ ןײז וצ רַאנ םיא

 ךיז טדער ןוא ,טָאידיא ןא ראפ ןנָאה הנותה לָאז יז ,רעטכָאט יד ןָא טדער רעטָאּפ רעד

 יװ ךיילג ,ןָא טינרַאג םיא טינ סָאד ךיז רעק סע יװ ךײלג ,רעבעל-עגנול ןטלאק אזא טימ

 -נאה םייב ןָא טסײג רעמ ךיוא טדנעװ רחוס א וליפא רָאנ .הרוחס ןיפ א טפיוקראפ רע

 רעטכַָאט יד .,ןפױקּפָא הרוחס יד םיא לָאז רע ,רעּכױק םעד ןײא טדער רע ןעװ ,ןעלד

 טכילפ ,עביל יװ ,טײרטשטנגוי ןייק טינ ריא ןיא ןעעז רימ .ןגעגאד ליפ טינ ךיוא טיירטש

 ריא ףיױא לאו ,הירב אזא טימ ןרַאי עריא ןעגנערבראפ וצ טפנוקוצ עכעלקערש יד ןוא

 ךַאנרעד ןוא דיל א טגניז יז ,רעטרעװ עכעלטע ןגעוװװ-אצוי ןופ טגָאז יז .ןקריװ םאזיורג

 עמומ,,} רעד ןיא ןכדש םעד ?רעטקאראכ סע טסײה !רוטאנ סע טסײה .טרָאװ ריא יז טיג

 ,טליּפש רע רעדײא ןוא רעשאנ אזא ןײז טינ לָאז רע ,םאזקרעמפיוא ךיא ךאמ  עיסָאס

 -אס ענייא ןעמ טליּפש ָאז .ןצארק וצ ןרָאּפשראפ ךיז רע טעװ דמעה סײװ א ןוטנָא רע לָאז

 "?טייהשטנעמ רעד ףיוא עריט

 -קארטנא , יד סָאװ םעד ףיוא ךיוא םאוקרעמפיוא ךָאנ טכאמ יקסמארבא יװ םעד רָאנ

 -רעד טשינ לָאז , רָאטקעריד רעד זא ,םעד ףיוא ךיֹוא יו טייקיבײא ןא ןרעיודעג ןט

 עלא ןדנעװנָא ןוא -- טינ ןרעכײר סָאװ ,ןעמאד יד ףיוא תונמחר א -- ןרעכײר ןביול

 ,ליש ןיא הרות תחמש לטעטש ןיא ןליופ ןיא יװ ,םעראיל אזא ןייז טינ לָאז סע ןעלטימ

 :יוא רע טקידנעראפ , רעטאעט םעד טכוזאב טסירק א ןעװ עדנאש א רָאנ זיא סע לײװ

 סָאװ ,ןצונ יד ןופ ךייא טימ ןדיײר ךיא ףָאה ןכיגניא ,רעזעל עביל ענײמ ,עידא ,לײװרעד

 ליו סע רעװ ןדעי ךיא טָאר ָאד ןליּפש ןייז טימ .םוקילבוּפ םעד טגנערב ןעדאפדלָאג רעה

 .ןכוזאב עדרעװ-לומָאּפ , קיסיײלפ רע לָאז ,טנװָא ןא ןעגנערבראפ ןוא ןכאל
 -סיורא טָאה'ס סָאװ גנאלקּפָא רעד ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,זיא רעטנאסערעטניא ךָאנ

 -ילעטניא רעשינעמור-שידײ רעד יב רעטאעט עשידי סָאד ,טײצ רעטשרע רעד ןיא ,ןפורעג

 יד ןלייטרואראפ סָאװ ןעגנוצאשּפָא טימ קידננײהנָא סָאװ ,טימרעד רעטנאסערעטניא .ץנעג

 ןעגנוגָאזסױרָאפ טימ ןוא קלָאּפ ןשידײי ןראפ הער א סלא רעטאעט ןשידיי ןופ גנוניישרעד

 ןעזוצ ץנעגילעטניא עקיזָאד יד טײצ רעד טימ זומ ,לגיװ זיא ךַאנ ןבראטשּפַא טעווס זא

 ךיז ןבָאה ןעננונעפָאה עריא זא םינּפ ןיא השוב א טימ ןוא ןצראה ןיא קיטיײװ א טימ

 .טכעלקריווראפ טשינ

 -ָאמ טסיצילבוּפ םענעעזעגנָא ןופ ?קיטרא רעד זיא ןיז םעד ןיא שיטסירעטקאראכ
 ןשינעמור םעד ןיא 1877 רָאי ןיא טכעלטנפעראפ טָאה רע ןכלעװ דלעפצראווש סיר

 0216002/ ןקסמ?עט 15126141 -- 10204ט
 ןעמוקעגפיוא ןענעז עינעמור ןיא ןדיי ײנ יװ ךרע ןא רָאי ײרד(:רעטאעט שידײ;

 1877 ןיא) .ךארּפשדיײר רעשידיי רעקיטנײד רעד ןיא סעסעיּפ ןליּפש סָאװ ,סעּפורט עכעלטע

 ןעװעג  זיִא סָאד "רעטאעט רעשיטילעארזיא, טנעזנעצער רעד טבײרש ,לאניגירָא ןיא (
 -ילעארזיא, ןסײהעג טָאה טײקשידײ וצ טרעהעג טָאה'ס סָאװ ץלא .ןימרעט רענעמונעגנָא רעד
 רעשידוי רעד, ןופ ןסנָאנא עטשרע יִד ןיא :טקאפ א ןקרעמאב וצ ָאד זיא טנאסערעטניא ."שיט
 "ילעארזיא, ,"ןעטרָאגילאנָאיצאנ--רעשיטילעארזיא, :סעפורט ערעדזנא עלא ןבײוש "ףארגעלעט
 ןעדאפדלָאג רָאנ ,ץיװַארָאה השמ ןָאפ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא "טפאשלעזעג עשיטאמארו'עשיט
 עשידוי עסָארג סָאד; ,"טשעראקוב ןיא רעטאעט עשידוי עטשרע סָאד" :ןסנַאנא ענײז ןיאטבײרש
 .ב.י -- .וו.א.א "וישזדעפאק ראזא; ײב רעטאעט
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 ןעמוקעגפיוא ןענעז עינעמור ןיא ןדיי יב יװ ךרע וא רָאי ירד, דלעפצראווש טביירש

 .(.בי -- ךארפש-דײר רעשידיי רעקיטנײה רעד ןיא סעסעיּפ ןליּפש סָאװ סעּפורט עכעלטע

 א זיא'ס זא ,קידנגָאז ,ליפעגטימ טימ טנגעגאב סָאד ןבָאה ןעגנוטייצ עשינעמור עכעלטע

 .ןדיי ײב תודימ עטכעלש יד ןרסעבוצסיוא לטימ טוג

 רעטאעט סָאד ביוא ןרָאװ ,םעד טימ םיכסמ ךיוא רימ ןענעז טקנוּפ ןסיוועג א זיב

 טרעװ םוש ןיײק סע טָאה ריפ טינ סניוזא ךיז טמענ סע רעדָא ןביירגרעד טינ סָאד ןָאק

 ףיוא ,ןעז וצ ידכ ,רעטאעט ןשידיי ןטימ טריסערעטניאראפ ךיוא ןכב ךיז רימ ןבָאה .טינ

 .גנוטכיר רעד ןיא טעברא סע לפיוו

 רימ ןפראד ,עניב רעד ךרוד תודימ עשידיי ןרעסעבוצסיוא ידכ זא ,טינ קפס ןייק זיא'ס

 סָאד ןעז םיײב זא ,תודימ ןוא סרעטקאראכ עשידיי ןזײװ לָאז ןעמ עכלעוו ןיא ,סעסעיּפ ןלעטש

 וליפא ןוא טנגוי רעד ײב ןרעװ טסואימראפ סָאד לָאז ,טײקסואימ רעלופ ןייז ןיא עכעלרעכעל

 .רעגײטש-סנבעל ןטלא םעד ןיא טלצרַאװעגניײא בלאה ןענעז סָאװ יד ייב

 -רעכעל סָאד ןביולקסיוא ןעמ ףראד עריטאס א ראפ זא ,ןכעגוצוצ קירעביא זיא'ס

 רָאנ ךיז ןפערט סָאװ ןלאפמאנסיוא ןײק ןעמענ טינ ןוא ןיימעגלא רעמ זיא סָאװ ,עכעק

 סָאװ ןכאז ןײק ןוײװ טינ עניב רעשידײ רעד ףיוא רימ ןפראד יאדװא ןוא .ןעװ ןוא ןעװ

 .דמערפ ןדיי יד ןענעז

 ןיא ןבָאה רימ ?פיװ ,סעּפורט עלא זא ,ןײז הדומ רימ ןזומ ןרעיודאב םוצ רָאנ

 רעטסערג רעד ,רעטרעװ ערעדנא טימ .ןכֹוז רימ סָאװ ,םעד ןופ טײװ ןענייז ,עינעמור

 ןבָאה בור'ס סָאװ ,תודימ ןוא סרעטקאראכ זדנוא ןביירשאב ייז ?יװ ,טכעלש זיא ןסעיּפ ?ייט

 ןוא ,זודנוא ראפ דמערפ רָאג ,ןענעז יז ?יײװ ,ליצ רעזדנוא ראפ טינ סערעטניא םֹוש ןייק יז

 -עג ןֹוא ןבירשעג ךעלרעכעל יוזא ןענעז תודימ ןוא סרעטקאראכ עלאער טימ סעסעיּפ יד

 .סערעטניא זיא טינ ןכלעװ רעטייװ ןרילראפ יײז זא ,טעװעשלאפ

 ןבָאה יז סטָאװ ץוחא ,סעסעיּפ יד ןופ םירכחמ יד סָאװ ,ןופרעד םינּפא ךיז טמענ סָאד

 סעװַָאטאק ןביירט וצ רָאנ ןדייס ,ךיוא ןביירש םוצ טנאלאט ןייק ײז ןבָאה ,קאמשעג ןיק טינ

 -נארפ ,עשינעמור ,עשטייד ךָאנ ןכאמ יז רָאנ ,טינ ןביירש יז ןוא ,(עטעשטומענ ץנאג ןוא)

 -נלעטשניירא ,רעביא ןצעז יז ,וניײהד ,ןעיײטשראפ יײז יװ ךָאנ ןכאמ יז ןוא ,סעסעיּפ עשיזייצ

 .ענעצס עשידיי עקיגנארטייוצ א סעּפע ךָאנ קידנבעגוצ רעדָא רעטרעװ ןוא ןעמענ עשידיי קיד

 הריתס ןיא ךיוא סעסעיּפ עדמערפ ע:לעזא ןופ ןעניושראּפ יד וליפא ןענעז ןלאפ בור םעניא

 .ןדיי א ןופ רוטאנ רעד טימ

 ןיהא טייג ןוא ,ןיײפ זיא רעטאעט סָאד וא ,םלוע רעסיורג רעד טגָאז ןגעװוטסעד ןופ

 רעסָאװ ךרוד ,ןענייװ רעדָא ןכאל ךיד טכאמ'ס סָאװ סָאד םיא יב טסייה רעטאעט ןרָֿאװ ,טפָא

 ךס א טלָאװ עסעיּפ עשיטײל א זא ,טינ קפס םוש ןייק זיא'ס םגה .ןייז טינ לָאז'ס ןעלטימ

 .ןעמונעגסיוא רעמ

 ןעמענ ךיז רימ ןלעװ "רעטאעט ןשידיײ, ןגעװ הגשה א סרענעײל ערעזדנוא ןבעג וצ ידכ

 יד ןענעז סָאװ ,םלוע םייב סיוא קראטש רעײז ןעמענ סָאװ סעסעיּפ יירד ןרעלקרעד

 עבאב יד, .1 -ןענעז סָאד עטסעב יד ןופ ןיז וצ סגעװ ןייא ןיא סיוא ןזייוו ןוא ,עטסשידיי

 סָאד, .3 ןוא (ענעגײא סָאד) 'קירדנעמש, .2 ,(ןטקא ײרד ןיא עסעיּפ) *?קינייא ןטימ

 .(ןטקא ףניפ ןיא עסעיּפ) "?גניי עשילױּפ

 -- ,ןטסרעמ םוצ םלוע םעד ןלעפעג סָאװ יד ןופ סעסעיּפ עטסעב יד ןענײז סָאד טָא

 זיא רעטאעט עשידײ סָאד זא ןוא ?ערעדנא יד ןופ ןטראװורעד ךָאנ רימ ןענַאק עשז סָאװ
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 ראפ רעגײטש א סע טָאה טײקיטכיװ א ראפ סָאװ ,טלעטשעגרָאּפ סע ןבָאה רימ יװ סעכלעזא

 ...?זדנוא

 תועינמ םיא ןלעטש רימ ביוא ןוא .רענעמור ןטימ ןריציפיטנעדיא ךיז ףראדאב דיי רעד

 א זדנוא ראפ זיא ךארּפש עשידיי יד .הער עטסערג יד םיא רימ ןעוט ,געוװ ןקיזָאד םעד ףיוא

 טנעקעג יז רימ ןטלָאװ .ךארּפש עשינעמור יד ןײז ףראדאכ ?יצ רעזדנוא ןוא ,גנורעטש עסיורג

 סיוכרוד ןײז טנָאקעג ןליפעג ערעזדנוא ןטלָאװ ,ריא ןיא גנויצרעד א קידנעמוקאב ,?לגיװ םענופ

 יז וװ ,דנאל סָאד ביל ריד זיא ?יפ יוזא טימ ,ךארּפש יד ביל ריד זיא'ס ?יפיוו טימ ןוא .עשינעמור

 ןעמ יצ ,טײטשראפ ןעמ יצ ,רעטאעט ןיא טלעװ עצנאג יד טײג ?לכנ .טדערעג טרעװ

 ןגײא רעײז ןבָאה ןדיי ןמז-לכ רעבָא !ןגינעגראפ ןפאשראפ ךיז טײג ןעמ ,טשינ טייטשראפ

 ןכוזאב ןלעװ ייז זא ,ךיז טיײטשראפ ,םײה רעד ןיא ךיז יב יװ ךיז ןליפ יז וװ ,רעטאעט

 עכלצוו ,גנומענרעטנוא ןא ןגעװ ןטכארטראפ שייײטראּפמוא ןוא טוג ךיז ןפראד רימ .םעד רַאנ

 םייב טציא תמחמ ,ןדיי םענופ סערגָארּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא העפשה עטסנעלק יד ןבָאה ןָאק

 רעטסנעלק רעד זדנוא ןַאק ,ןפורנָא טשינ סע ןלָאז רימ יװ ,ןבעלפיוא רעדיוו רעדָא ,וכאוורעד

 רעטאעט ןשידיי ןגעװו ןָאט טכארט א ךיוא ןכב ןפראד רימ .ןדָאש סיורג ןעגנערב זיירג

 -כא ןפראד רימ :עניב רעד ףיוא ןבָאה ףראד סע סָאװ גנוטכיר יד ןבעג ֹוצ םיא ןכוז ןוא

 עלא ,ןטײב ףראד ןעמ סָאװ ענעי ,ונייהד ,םיגהנמ ןוא תודימ עשידִיי יד ףיוא ןבעג גנוט

 .טײצ רעקיטנײה רעד וצ טסאּפעגוצ טשינ ןענעז סָאװ ןעגנומענאב ןוא ןשינעבױלגרעבא

 עטנאמרעד-ןביוא יד ןגָאיראפ וצ זיא קעװצ רעזודנוא זא ןענאמרעד ךיז ןלָאז רימ ידכ ןוא

 -קעפס ןדעי ֹוצ ןבעגוצ ןעמ לָאז ,תודימ עטוג טימ רענעמור ןרעװ ןליװ רימ זא ןוא ,ןכאז

 ןוא ,סרעטקאנײא ?כ-םדוק ,עשידיי ענעי ןופ ?יטס ןפיוא עסעיּפ עשינעמור א ךיוא ?קאט

 ןצנאג ןיא לָאז ןעמ ,טנעמַאמ רעקיסאפ רעד ןעמוק טעװ סע זיב ,רעמ הגרדהב רעטעּפש

 -אֹכ ןשידיי טימ סעסעיּפ ןריפפיוא לָאז ןעמ ,וןנײהד רעטאעט ןשידַײײ םעד ןשרעדנארעבכיא

 .ךארּפש רעשינעמור רעד ןיא רעטקאר

 סעסעיּפ עכלעזא רַאנ ןליּפש ןענָאק ןרַאיטקא זא ,ןסעגראפ טשינ ןפראד רימ רעבָא

 ענעגנולעגטוג א רעסעב ןליװ ןיײלא יז זא ,טשינ קפס ןײיק זיא'ס ןוא ,ןבָאה יײז עכלעװ

 קידנגָאז .ײז ראפ עדמערפ ןוא עטכעלש א רעדײא ,עסעיּפ עטסאּפעגוצ ענעצס רעײז וצ ןוא

 -עמור ןופ *ןסָאנעג-סנָאיגילער, ערעײז ןענעק סָאװ ענעי רימ ןטאר ,ןכאז עקיזָאד יד ןכב

 ,ןגרַאז ןלָאז ײז ,רעטאעט ןשידײײ ןראפ סעסעיּפ ןסאפראפ וצ ,טנאלאט ןבָאה סָאװ ןוא עינ

 ,ןעגנוגנידאב עקיטיײנ יד ןקידירפאב ןלַאז ײז זא

 עשידיי סָאד :ןקידנע וצ טײצ ןיוש זיא'ס זא ,ןטלאה ןוא טגָאזעג גונעג ןבָאה רימ

 קידנבעג :עינעמור ןופ ןדיי זדנוא ראפ הער א זיא ,טציא זיב זיא סע יװ יוזא ,רעטאעט

 רַאנ ןוא ,ןטאטלוזער עטסנרע יד ןכײרגרעד רימ ןלעװ ,גנוטכיר ענעזיװעגנַא יד רעבָא םיא

 .ןרעװ וצ טציטשעגרעטנוא יואר ןײז רעטאעט עשיטילעארזיא סָאד טעװ טלַאמעד

 עשידיי יד ףיױא ךיוא ןדנעװנָא טנָאקעג ןעמ טלָאװ רעטאעט ןגעװ ןעגנוקרעמאב יד --

 רעמ ךיז ןלָאז רימ זא ,ןשטנוװעג ןטלָאװ רימ .(ךארּפש-דייר רעקיטנייה רעד ןיא) ןעגנוטייצ

 -יונ עכעלדיײמראפמוא ןא סע זיא טציא ?ײװ רָאנ ,סעיצאקילבוּפ עכלעוא ןיא ןקיטײנ טשינ

 ןוא טוג ןייז שטָאכ ןלָאז ןעגנוטייצ עקיזָאד יד זא ,רימ ןשטניװ ,קלָאפ ןראפ טייקידנעװט

 םיא ןלָאז יז סָאװ ,םארגָארּפ טמיטשאב א ךיז ראפ ןבָאה ןלָאז ײז ,עטריגאדער קיטכיזרָאּפ

 ןלָאז עס עכלעװ ןיא ,ןעלקיטרא-טיײל ןעניפעג ןעמ ףראד גנוטײצ אזא ןיא .ןטיהּפָא גנערטש

 רעד ןופ ןקעװפיוא ײז ןלָאז עכלעװ ,ןדיי ראפ ןכאז עקיטכיװ ענעדיישראפ ןרעװ טריטוקסיד
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 ןטיז עטכעלש יד ןפראװרַאפ לָאמ עלא ײז ןלָאז :ךיז ןעניפעג יז רעכלעװ ןיא ,עיגראטעל

 רעשירארעטיל רעד זא ,ןעװעג ןשטנוװעג ךָאנ טלָאװ עס .געװ ןטוג םעד ןזײװנָא ײז ןוא

 לָאז עמארד ןוא עריטאס ךרוד וװ ,טאלב אזא ןיא ץאלּפ ןקיטײטאב א ןעמענראפ לָאז ?ײט

 טריפעגנָא ףראד רעבָא טאלב אזא .ןלײטרוארָאפ עסואימ יד וצ ףוס א ןכאמ וצ ןליצ ןעמ

 זיא רעװ .תואצוה ןוא טעברא ףיא טײרג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ טעטימָאק א ןופ ןרעװ

 "?טירש ןטשרע םעד ןכאמ לָאז רעכלעװ ,רעד רעבָא

 110965 508008121614 -- 6216008/ ןעסם?זט 151461141.
 61-61 טייז ,1877 ,יוקאב

 -ינ .ש ןופ לקיטרא ןא ןאראפ זיא ,116 'ז ,1626 ,"'טפירשטייצ  רעקסנימ רעד ןיא

 םעד ןגעװ סעיצאמרָאפניא יד טצנאגרעד רעכלעװ "טשעראקוב ןיא ןעדאפלָאג, ,ישטשאינמאּפע

 1878 רָאי ןראפ "ץילמה. ןיא ץנעדנָאּפסערַאק א ןופ דײר יד זיא סע .דָאירעּפ ןדנפערטאב

 ,ןָאזנאטאנ דראנרעב ,רבחמ רעד .עשראװ ןופ ןבירשעג ,טשעראקוב ןיא ןענעדאפלָאג ןגעװ

 טָאה רע סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ רוטארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא טײקטסוװאב ןייז סָאװ

 א *ץילמה , ןיא ןײרא טקיש ,ןָאזניוװעפ רעב קחצי רעטעפ ןײז ןופ םינתכ יד ןנעגעגסיורא

 :רעטרעוװ יד טימ ןָא ךיז טבײה עכלעװ ,עשראוו ןופ ץנעדנַאּפסערַאק

 ןבילבעג רימ ייב זיא סע ןוא ,עינעמור ןופ טרעקעגמוא ךיז ךיא בָֿאה גנאל טינ ָאד,

 ןוא ןאשָאטָאב ,סאי ךרוד העיסנ ןיימ ןגעװ תורוש עקיזָאדיד טָא ץילמה םעד ןביײוש וצ

 ."טשעראקוב

 -עג יז טָאה *"ץילמה, רעד זא ,"לעוטקא. יוזא ןעװעג זיא ץנעדנַאּפסערָאק עקיזָאד יד

 ךיז יז טָאד ןביוהעגנָא :טײצ םישדה 2 ערעסָאװ ןופ ךשמ ןיא ןעגנוצעזרָאפ טימ טקורד

 סָאד) 1878 רעבָאטקָא 11 ןופ 15 .מונ ןיא ךיז טקידנעעג ןוא טסוגױא 23 םענופ 8 .מונ ןיא

 זױולב תוכיש א טָאה עמעט רעזדנוא ֹוצ ,ץילמה, גנוטייצ םצע יד ,בגא ,טריזירעטקאראכ

 -לָאגןגעװ ךיז טדער סע וװ ,ץנעדנַאּפסערָאק רענעגיוצעצ גנאל רעקױָאד רעד ןופ ףוס רעד

 :יוזא ?יײט רעקיזָאד רעד ןָא ךיז טבײה ןביה .רעטאעט סנעדאפד

 טרעדנוװ ,טשעראקוב ןיא שידיי ףיוא רעטאעט ןשידיײ ןיא ןײרא טײג דיי א ןעװ?.

 ."ץנאלג ןוא טכארפ ריא ןיא ןָאגראשז יד ןרעה וצ ךיז רע

 ויא רעטאעט סָאד וא רעטאעט םעד ןופ גלָאפרעד ןגעװ ןַאזנאטאנ טלײצרעד רעטײװ

 -עּפשראפ סָאװ ,יד ןופ ליפ ןעװ ,טכאנאב קיטנוז ןוא טכאנ וצ תבש סרעדנוזאב ,טקאפעג

 .ןסילוק יד רעטניה וליפא ,ָאטינ טרָא ןייק זיא סע ?ײװ ,ןרעקמוא ךיז ןזומ ,ןקיט

 לײװ ,ןעלקאטקעּפס יד ןופ יצ) לקאטקעּפס םעד ןופ קיטירק רעד וצ קידנעײגרעביא

 :ןָאזנאטאנ טבײרש (טנאמרעד טשינ ןרעװ ןעלטיט ןײיק
 ןוא רעבײרש רעשינומה א זיא 'ןעדאפדלָאג רעה רעד זא ,ןענעקייל טינרימ ןענָאק סָאד;

 ןעז וצ ןומה םעד סע גוט סָאװ וצ רָאנ ...ךארּפש רעשינָאגראשז רעד ןיא טעָאּפ רעכעלרעה א

 קוחש ,) תוישעמ עטסוּפ ןוא ן:אל רעסיוא ,טינ ןצונ םוש ןיק ןעגנערב סָאװ ,ןכאז עכלעזא

 טימ ןוא טשינרָאג טימ לופ ןענעז עכלעװ ,ןכאז יד ןשיװצ ןופ זא ,עקאט תמא .('לבהו

 עכלעװ ,ץראה ןוא גיוא סָאד ןדנעלב סָאװ ,ןכאז ךיוא סיורא ןצנאלג ('הזוחו ?בה,) תֹומולח

 -נעמָאמ עכלעזא רעבָא ,רערעהוצ ןוא רעיושוצ ןופ רענייב יד ןיא ?מיוב א יװ ,ךיז ןעײגעצ

 -סילאירעטאמ, םעד ןוא שינעליײא רעד בילוצ ,ןעװ ןטלעז רָאנ ןעדאפלָאג .ה טזײװ ט

 -ַאלָאכיספ יד ןעק ןעדאפדלָאג .ה, יװ ,ךָאנ רעװ ןוא ,טײצ רעזדנוא ןיא טשרעה סָאװ ,"סומ

 ,רעכוזאב -- רעטאעט לָאצ יד ןרעסערגראפ ןבילוצ ,עקאט ראפרעד ןומה םעד ןופ עיג
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 ןטלָאװ יײז ןעװ ,רענעלצונ ןוא רעסעב ןעװעג טלָאװ סע סָאװ ,ןסעיּפ עכלעזא ףיוא רע טריפ

 ."ןרָאװעג ןפאשעג טינרָאג

 :ץנעדנַאּפסערָאק רעקיזָאד רעד ןופ ףוס םעד ןעגנערב וצ זיא טנאסערעטניא

 ןבעגעגּפָא לקיטרא ןיײמ ןיא :ָאה ךיא סָאװ ,ןייז ?להומ רעזעל רעד רימ לָאז עטינ;

 רָאנ .עקירעביא ןא סלא ,קוק ןטשרע ןפיוא סיוא טזײװ סָאװ ,ךאז א ראפ טרָא שּפיד אזא

 םינסמ ןוא ,ןײז הדומ רימ רע טעװ ,םעד ןיא ןטכארטניײײרא טוג ךיז טעװ רעזעל רעד זא

 רעד ןצונ רעסיורג א סיורא ןעק סרעטאעט עשינומה עקיזָאד יד ןופ זא ,רימ טימ ןײז

 ןפראד "ןעדאפלָאג רעה, יװ ,ןשטנעמ עכלעזא .תומוקמ ערעזדנוא עלא ןיא ןדיי ןופ זלנשה

 יװ ,טעטש עסיורג עלא ןיא סרעטאעט עכלעזא ןדנירג וצ דנאלסור ןיא ךיוא ןגעװרעד ךיז

 ".א .א עטלאב ,װעשטידראב ,ענליװ ,ןילבול ,עשראוו

 ךיוא רעמיצ-ןעיורפ טליּפשעג ןיוש ןבָאה'ס רעכלעװ ןיא ,עּפורט רעטרעסערגראפ א טימ

 -דְלַאג זיא ,ןסעיּפ עטליּפשעג ַָאטמָארּפסקע 14 יד ןופ גנוראפרעד רעטלמאזעגנָא רעד טימ ןוא

 .דנאלסור ןייק ןרָאפעג ןעדאפ

 -חוס יד זא ןוטעגנסיוװצ ןענעדאפ:ָאג טרעװ ,סעדא ןופ ,רעװש ןײז ןופ װירב א ןיא

 רעטאעט םעד ןופ תואלפנו םיסינ ןלײצרעד טשעראקוב ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ םיר

 טראװ ןסעיּפ-ןעדאפדלָאג יד טליּפשעג ןרעװ סעדא ןיא שטָאכ ןוא .ןעזעג טרָאד ןבָאה ײז סָאװ

 ןַָאקסערביל טימ ןיירא טרָאפ ןעדאפלָאג ..."עפורט התמא יד ןעמוק לָאז'ס, םלוע רעד ַאד

 טשעראקוב ןייק קירוצ טרָאּפ ָאקסערביל ןוא טלעג ןטרָאד ןעייל יײז .טלאה'ס וװ ןעז סעדא ןייק

 -יל טימ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ עפורט יד זא טנכיײצראפ ןעדאפדלָאג .עּפורט יד ןעגנערב

 ערעײז ןוא ןטסיטרא יד, .ןַאזרעּפ 42 ןופ ןענאטשאב לאמסָאד זיא סעדא ןײק ןַאקסערב

 -עג:ַָאנ ןענעז סָאװ ןרָאטידערק עכעלטע ןוא תוחּפשימ ערעײז ןוא רמז-ילכ יד ,תוהּפשימ

 "'.תובוח יד ןעמענוצּפָא ידכ ,עּפורט רעד ןרָאפ

 -רעד רע ןוא עיפארגָאיבָאטױא ןייז ןיא רעכעלריפסיוא םעד ןגעװ טביירש ןעדאפדלָאג

 ןיא זא זיײװאב א ךָאנ .דנאלסור ןיא ןפאשעג טָאה רע סָאװ ,ןסעיּפ ריפ ךָאנ טרָאד טנאמ

 .ןעגנוגנידאב עשיפיצעּפס יד ןעמונעג טכא ןיא רע טָאה ןעמוקעג זיא -ע וװ דנאל ןדעי

 רעטאעט םעד טימ ךיא ןינ ,טקידנעעג ךיז טָאה גירק רעשיקרעט-שיסור רעד ןעװ,

 דנאלסור ץנאג ןיא טכאמעג עזײר א עּפורט רענײמ טימ טרָאד ןופ ןוא ןעמוקעג סעדא ךָאנ

 טייצ רעד ןיא ,גרובסרעטעּפ ,עװקסָאמ ,װָאקראכ :טעטשטּפױה עשיסור יד ןיא טפיוירע-יא

 ר"ד, ,'למעל ינוק עדײב יד רעדָא קיטאנאפ רעד , :ןבירשעג קיטש עקידנגלָאּפ ךיא בָאה

 לארעביא ןוא דנאלסור ןיא טליּפשעג ךיא בָאה יוזא . אבכוכ-רב, , תימלוש , , ָאדאסאמלא
 -סרעטעּפ סיוא עמארגעלעט עלָאפסינגנעהראפ יד ,ךעלדנע זיב טאהעג לאפיינ ןטסעב םעד

 -סור ןיא זיא .רעטאעט עשידיײ , סָאד זא ,טכארבעג טפאשטָאב רעקירעיורט רעד רימ גרוב
 .(1926 קרָאי-וינ ,ךוב-ןעדאפדלָאג) 1883 רעבמעטּפעס 14 ןופ ןטָאבראפ ךעלצנעג דנאל

 -ניא .טצאשעגּפָא ןדיישראפ רעײז ,ןעגנוטייצ ענעדיישראפ ןבָאה לאפייב ןטסעב םעד,

 ענעדיישראפ ןופ רעקיטירק יד ןוא ןעגנוטייצ יד סָאװ זדנוא ראפ רעבָא זיא טנאסערעט

 ןוא ןסעיּפ יד ןופ טרעװ םעד ףױא זילב טלעטשעגּפָא טשינ ךיז עלא ןבָאה ןעגנוטניר

 לאיצַאס םעד ןעמונעג טכא ןיא קיטײצכײלג ןבָאה יז רָאנ ןרָאיטקא יד ןופ ליּפש רעד ףױא

 .רעטאעט סנעדאפדלָאג ןופ טרעוװ ןשירעיצרעד

 ץיטַאג א ָאד ןיוש דיא (1880) ילוי ןטסרע ןראפ װָאקראכ ,ג גנוטײצ רעד ןיא

 .ןעלקאטקעּפס עטשרע יד ןגעװ
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 ןעֿפ ןוא ןעגנולעטשרָאּפ ייװצ ָאקראכ ןיא ןבעגעג ןיוש טָאה עּפורט עשידײ יד,

 םענופ זילאנא ןסיװעג א ןיא ךיז קידנזָאלנײרא טשינ ,גלָאפרעד ןָא זא ,ןגָאז טשינ ןָאק

 רימ ןבָאה רעריפסיוא יד ןשיװצ זא ,ןקרעמאב זיולב רימ ןלעװ ,ןטסיטרא יד ןופ ןליּפש

 יד ןענעז ע:לעזא .ןעמיטש עטנעלש ! ןײק טשינ רָאג ןגָאמראפ סָאװ ,ןשטנעמ טקרעמאב

 רעוװויטארָאקעד ןיא זיא ןסעיּפ יד ןופ גנוריפפיוא יד .ערעדנא ןוא ּפראק 'ה ,ןרָֿאהנײא יורפ

 ןט10 ןזינ זױלב ןײז ָאד טעװ עפורט יד זא ,טרעדעג ןיַאה רימ .עקידנקידירפאב א טכיזניה

 ..עװקסָאמ ןיײק ןרָאפקעװא יז טעװ ךָאנרעד ןוא ילוי

 בײדנָא זיו װָאקראכ ןיא ןטלאהראפ ךָאנ ךיז טָאו עּפורט יד סָאװ ,אפוג טקאפ רעד

 .גלָאפרעד א טאיעג ,םוטעמוא יװ ,ָאד טָאה יז זא ,זײװאב רעטוג א ןייש זיא ,טסוגױא

 ןיק ןרָאפעגקעװא זיא עּפורט יד רעדײא זא ,רימ ןסײוװ ץיטָאנ רעקידרעטעּפש א ןופ

 -ניװ ןפיוא ךיוא לאקָאל א ןעגנידוצּפָא װַאקראכ ןיא ןבילקעג וליפא ךיז יז טָאה ,עװקסָאמ

 .ןָאזעסרעט

 רעטגעט ןשידיי ןגעװ ץיטָאנ א רעדיװ גנוטייצ יד טיג ילוי ןטיג

 ווא ,רעטאעט ןשיטאמארד ןיג ןבעגעג ןרעװ עּפורט רעד ןופ ןעגנולעטשרַאפ יד

 ןדיי עגיו יד ךיז ןעיצאב ןעלקאטקעפס ײרד עטשרע יד ןיִא ז?סנ ה רעד טױל קידנלייטרוא

 ץנאג (קיטכיװ רעײז זיא סָאװ) ןסעיּפ יד ןופ טלא'ניא םעד וצ ךיוא ןוא עּפווט רעד וצ

 א טלעטשעג ,סױ טזײװ ,ךיז טָאו ןעדאפדלָאג 'ה ןסעיּפ יד ןופ רָאטױא רעד .קידנליפטימ

 םויטאנאפ ןוא ונתרהב התצ , םעד ךעלגעמ טײװ יװ ןעלצרָאװוצסיוא -- ליצ ןקידנצנעלג

 -ורט ןײז טימ טכוואב ןעדאפדלָאג 'ה רעד טָאד ,ןעקנעדעג רימ לפיוו ףיוא .ןדיי יד ןשיװצ

 -ענער רימ רָאנ ,װָאקראכ -- ךעלדנע -- ןוא עװאטלָאּפ ,װעאלָאקינ ,סעדא טעטש יד עּפ

 ,ןדי לָאֹצ עסיורג א ןפערט ןָאק ןעמ יצ טסײוװ רעװ זיא רעטרע עלא יד ןיא זא ,ןענ

 -עג טלַאװ ןעדאפדלָאג 'ו רעד .םזיטאנאפ םעד יײז ײנ ןעלצרַאװסיוא ןיא ךיז ןקיטײנ סָאװ

 -עגסיוא טײקיטעט ןײיז ןופ ענערא רעד ראפ טלָאװ רע ןעװ ,רעקיסעמקעװצ ךס א ןָאט

 סיװעג ןסעיּפ ענייז ןטלָאװ ןטרַאד .דנא ןוא ןאמוא ,וװעשטידראב יװ טעטש עכלעזא ןבילק

 .'ןדנוא יב רעדײא ,טײטאב ורעסערג א טאהעג

 עּפפרט רעד ןופ ןוא ןסעיּפ עשינעדאפדלָאג יד ןופ גנוצאשּפָא יד ויא ןעעז רימ יװ

 -לעפאב ןדיי טימ ענענאטשעגּפָא רעמ יד ןכוזאב ןגעװ תוצע יד רָאנ ,עװיטיזַאּפ א טנורג ןיא

 -געצער ןוא ןעלקיטרא ערעדנא ײר א ןיא יװ ,רעביא רעדיװ ָאד ךיז טרזח ,רעטרע עטרעק

 ןײלא ןעדאפלָאג זא ,סיוא טוײוװ .ןעגנוטכיר ןוא םירבחמ ערעדנא ,טעטש ערעדנא ןופ סעיז

 ךיײלג ,עקאט םיא רימ ןעעז רענירעד ןוא ןעניז ןיא טאהעג לָאמעלא טעטש עקיזָאד יד טָאה

 -:ָא1 ,קכנימ ,װעשטידראב יװ טעטש עכלעזא ,ןיא סרעטנעצ ערעסערג יד ןכוזאב ןייז ךָאנ

 .ןכײלג סָאד ןוא קסיור

 -רעטע5 ןוא עװקסָאמ ,װָאקראכ יװ סרעטנעצ עכלעזא ןיא ךוזאב סנעדאפלָאג רעבַא

 -עגלא רעד וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה ָאד .ןליצ ערעדנא רָאג ןעװעג ןסיוא זיא גרוב

 קיטירק רעקידנשרעה רעד ןופ גנונעקרענָא יד ןעמוקאב ןוא רוטלוק רעלארטאעט רעניימ

 -קעיבַא ןײק ןעװעג קידנעטש טשינ זיא קיטירק עקױָאד יד ,תמא .עסערּפ רעלארטנעצ ןוא

 -רָאּפ ענעדישראפ טימ טמכעגּפָא ןוא עכעלטנייפ-ןפָא ןא וליפא ןעװעג טפָא ויא יז .עוויט

 רעטאעט .-ןעדאפלָאג םעד עגֹוג גנעג עשיטסי:ָאנס ןוא ערענָאיצקאער-שיצראה-םע ,ןלייטרוא

 -אפדלַאג סָאד טָאה ןטנעמעלע עקיזָאד יד ןופ סעקאטא יד .רעיושוצ ןשיטארקָאמעד ןייז ןוא
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 יד ןופ גנונעקרענָא עטסלופ יד ןענוװעג טָאה ןוא ןגָאלשעגּפָא גלַאפרעד טימ רעטאעט-ןעד

 עשיטארקַאמעד עשידיי יד ןופ ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןטנעמעלע עוװיסערגָארּפ

 .גרוברעטעּפ ןיא קיטירק רעשידיי-שיסור רעקידנשרעה רעד ןופ וליפא ןוא ןטכיש

 ןבָאה ןטנעדוטס עשידיי רעװַָאקראכ יד סָאװ ,"סערדא. רעד זיא ראפרעד זײװאב א

 "סערדא. ןקױַאד םעד ןיא .ילוי 15 ןופ לקאטקעפס ןײיז ךָאנ ןענעדאפלַאג ןגָארטעגרעטננוא

 :יו טריזירעטקאראי ןעדאפדלָאג טרעוו

 ערעטצניפ יד ןכאלוצסיוא ףיוא עניב רעד ראפ ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ רעטשרע רעד,

 ,ןסעיּפ קינײװ טשינ ןפאשעג ןײלא טָאה סָאװ ,ןבעל ןשידיי םענופ ןטײז עכעלרעדיוש ןוא

 -מולעגמוא יד ןופ טײקכעלדעש יד טלָאמעגנָא ןבראפ עקידעבעל טימ טָאה רע עכלעװ ןיא

 ."ןטאט ןּוא תוגשה עטרעּפ

 .רעטאעטסקלאפ ןשידיײײ ןראפ--טגָאזעג טרָאד טרעװ--ןדָאנ א ןפאשעג טָאה ןעדאפדלָאג

 טײקכעלגעמ יד ןבעגעג זדנוא ריא טָאה ןטסיטרא ןופ בײלקּפָא םענעגנולעג ןטמיטשאב א טימ

 ףיוא .שינרעטצניפ רעד ןיא ךָאנןעקניז עכלעװ ,ןּפיט עשידי עטרעדלישעג יד טלוב ןעז וצ

 ,ןעקנעד םוצ ײז ןסיוטש יז .גנוקריו א ,קפס םוש ןָא ,קרעװ ערעײא ןַיַָאה עסאמ רעד

 םעד וצ ןקוקוצ םאזקרעמפיוא ךיז ןוא ןעגנוױשנָא עטלא יד ןפראווצקעװא ייז ןעגניווצ

 ,"ןבעל ןרעסעב ןקיטיײצטניײה

 רעקיצ:א עירפ יד ןיא עזײר-ןלָארטסאג-סנעדאפדלָאג .א .קאירדערעס לארשי :עז)

 ,;(1947 "טייקינײא ,,-- ןרָאי

 *קרָאי-וינ ןיא ןוא סעדא ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע יד, תונורכז ענייז ןיא

 :ןייטשניײוו 'ב רעליפשיוש רעד טניירש

 סעדא ןייק ןעמוקעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ זיא ןײלא ןעדאפדלָאג ןעװ ,ךָאנ קנעדעג ךיא;

 בלאד א ןוא רָאי א טימ ןעװעג זיא סָאד .עינעמור ןופ ןרָאיטקא עשידיי עפורט ןייז טימ

 ןיא "בולק רעקרעװטנאד, ןיא ןליּפש ןעמונעג ןבָאה ןרָאיטקא םגרעכנעזָאר יװ ,רעטעּפש

 טכארבעג סעדא ןײק ןאד טָאה רע .1879 רָאי םעד ןופ טייצ רעמוז ןעװעג זיא סָאד .סעדא

 ןרָאיטקא עשידיי עינאּפמָאק עסיורג א

 ,*וקירוקוק ינ ,עמ ינ ,עב ינ. עסעיּפ סנעדאפדלָאג ןעמונעגסיוא ןאד טָאה קראטש רעײז

 רעד .ךאז עשימָאק רעײז א ןעװעג זיא סע .'יבר רעטלעטשראפ סלא גנוי-רעטסוש, רעדָא

 עסעיּפ רעד טימ .רעטאעט סָאד ןעמערוטש טושּפ טגעלפ עסעיּפ רעקיזָאד רעד יײנ רעטכעלעג

 סע סָאװ ,סעטָאּפאק עגנאל ןיא ןֿאטעגנַא ,תואפ טימ ןדיי טכארגעגפיורא ןעדאפדלַאג טָאה

 ןדײןעז ןטלעז ןעמ טגעלפ סעדָא ןיא ליײװ ,סעיינ עסירג א ןדײ רעסעדא ראפ ןעװעג זיא

 :דיל סָאד ןעמונעגסיוא עסעיפ רענעי ןיא טָאה ךיוא .סעטָאּפאק ןוא תואפ טימ

 ,קלָאפ ןײמ ףיוא ײטש.

 ,?מ"רד ןַײד ןופ ךדאורע

 .'ןמע ןא דאמ ט"קשיראנ ןופ

 רעײנ א טימ םלוע רעסעדא םעד טשאררעביא ךיוא טיײיצ רענעי ןיא טָאה ןעדאפדלָאג

 זיא יז ןוא עינעמור ןופ טכארבעג טָאה רע סָאװ ,ןאמדירפ םאדאמ עסיװעג א ,עסירטקא

 -עג קראטש יז טָאה םלוע םעד ."קאוָאק עלעדניירב* סלא לָאמ עטשרע סָאד ןטָארטעגפיוא
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 ןלָאר-רעטומ יד ןוא .ןרע:אמפושיכ רעד ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה ןאמדירפ םאדאמ .ןלעפ

 ."ןטעלּפוק ןעגניז ךיוא טגעלפ יז .ןסעיּפ עקירעביא עלא ןיא

 -סור רעביא ןלָארטסאג עניײיז ןיא ןעגנולעטשרָאפ-ןעדאפלָאג יד ןגעװ םיטרּפ עקיטכיוו

 -קיװ טסילאנרושז ןשיזייצנארפ םענופ ןעגנובײרשאב-עוײר יד ןיא ךיוא ן-ילבעג ןענעז דנאל

 .ָאסיט רָאט

 זיא ךוב ןיא .זיראּפ ןיא ,1882 רָאי ןיא ךונ ןייז טכעלטנפעראפ טָאה ָאסיט רָאטקיװ

 .לקאטקעּפס-ןעדאפדלָאג א ןופ ןקורדנײא סרעביײרש םעד טעמדיװעג לטיּכאק א ןאראפ

 ענַײא -- דנא;סור ןיא סעפורט ענײז טימ טליּפשעג טָאה ןעדאפדלָאג ןעװ טײצ רעד ןיא

 -אקוב ןיא טָאה -- רעדורג ןַײז ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עניײיא ,גנוריפנָא ןײז רעטנוא

 -דלַאג םהר א ןופ ראוטרעּפער םעד ,וקסעלוגָאמ דנומגיז גלָאפרעד סיורג טימ טליּפשעג טשער

 .ץיוורוי ןוא רענײטאל ףעזָאי ןופ ןוא ןעדאפ

 עשידיי סָאד טָאד ,טקידנעראפ ךיז טָאד גנירק רעשיקרעט-שיסור רעד יװ םעד ךָאנ

 -ורט ענעבילבעגרע:יא יד .טשעראקונ ןיא רע אװש לָאמא סָאװ ןײג ןביהעגנָא רעטאעט

 .גלָאפרעד ןלעירעטאמ ןײק טשינ ןנָאו יײז רעבָא דנאל ןרעביא סיורא ךיז ןוָאל סעּפ

 ןוא דנאלסור ןיא גלָאפרעד סנעדאפדלָאג ןופ תורושנ עטוג ןעײגרעד עינעמור ןייק

 .רעיושוצ יד ַײ: ןברַאװרעד ךיז טָאד וקסעלוגָאמ סָאװ םש רעטוג ועד טײיגרעד דנאלסור ןייק

 ןביו עגנָא וקסעלוגָאמ טָאה ,תונור:ז ענייז ןיא ט-יירש ,היאר-דע ןא ,ןײטשנײװ .ב יװ

 טריפעגפיוא זיא גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד וצ .1280 ןיא סעדא ןיא ןעגנולעטשרַָאֿפ ענײז

 יד סלא ןוקסעלוגאמ טימ *?ןוח ע:אנ יד ,רעדָא 'קו ד רעד. עידמָאק סרענייטאל ןרָאװעג

 זיא ךַאנרעד .קו:ד ןראפ ךיז טלעטשראפ רעכלעוו ,'ץל רעד, רעטעּפש ןוא *:וח עבאג,

 טימ 'לגניי עשיליֹּפ סָאד , ס'ץיוװרוה ,'ןויצ ןופ עביל יד , סרעניײטאל ןרָאװעג טליּפשעג

 טימ 'ץירפ רעשידײ רעד, ס'רמש ןוא 'לגרָאג לאומש, ןופ לָאר רעד ןיא ןוקסעלוגָאמ

 זיא גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ןופ ףוס :וצ, : רעמורק רעד עקרעזײל , סלא ןוקסעלוגָאמ

 ,ןטעלּפוק ,ןעגנוזעג טָאה רע ןוא קארפ א ןיא ןָאטעגנָא עניב רעד ףיוא סיורא וקסעלוגָאמ

 ליפ יוזא ןאד ןוקסעלוגָאמ טָאד ןעמ .םלוע םיינ ןעמונעגסיוא קראטש טָאה רע עכלעװ טימ

 יד לָאז ןעמ זא ,ןשטנוועג ךיז טָאה עמ .:רָאװעג דימ זיא רע זיב ןפורעגסיורא לָאמ

 סוקסעלונָאמ ןופ טײצ עשרע יד רעִיַא ,ןסעיּפ סנעדאפדלָאג ןיא ןליּפש ןעז ןענַָאק עּפורט

 ."ןכעיּפ סנעדאפדלַאג ןיא ןטערטוצפיוא ט:יולרעד ןעװעג טינ יא זיא סעדָא ןיִא ןטערטפיוא

 -רעד עקירעמא ןיא רעטעּפש ךיוא ךיז בָאז ךיא -- ןײטשנײװ רעטייװ טביירש -- רעבָא

 ןיא ןליּפש לָאמ ןטייװצ ןײז יײב) טליּפשעג טָאד וקסעלוגָאמ סָאװ ,ןסעיּפ עליפ זא ,טסוװ

 יד ןטיבעג ןוא טרעדנעעג ןסעיּפ יד טָאו רע .סנעדאפדלָאג ןעװעג עקאט ןענֶעז (סעדא

 םורא טײצ לקיטש א ןיא ...ןלִיּפש וצ יז טבניולרעד טינ םיא טָאה ןעדאפדלָא ג ?ייו ,ןעמענ

 ןוא טסילאנרושז א ןעװעג זיא רע .רענרעל ןרָאװעג סעדא ןיא רָאטקעריד סוקסעלוגָאמ זיא

 ןיא ןליּפש ןענָאק לָאז וקסעלוגָאמ זא ,ט:אמ רעד ןופ שינעבילרעד יד ןגָארקעג טָאה רע

 א טכאמעג טשרע וקסעלוגָאמ טָאד ןסעיּפ סנעדאפדלָאג ןיג .ןסעיּפ סנעדאפדלָאג עלא סעדָא

 ."סעדא ןיא םשור ןסיורג

 טָאה רעטאעט ןיא .םרוטש טימ ןעמונעג סעדא ןופ םלוע ןשידײ םעד טָאה וקסעלונַאמ

 -ער רעשיסור ןײא .סרעטסייגאב ןעװעג זיא עסערּפ יד .גנומיטש עכעלרעײפ א טשרעהעג

 -נא רעשיסור א ןופ רָאטקאדער רעד ,װָאדימזא .ןעלקאק וצ ןכילגראפ םיא טָאה טנעזנעצ

 ךעלטנפע טָאה ןוא רָאיטקא סלא ןוקסעלוגָאמ ט-יולעג רעײז טָאה ,גנוטייצ רעשיטימעסיט
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 עשיסור ןיָאה ןליּפש ןכָאנ לָאמניא .דיי א ויא רע סָאװ ,ןרעיודאב ןייז טקירדעגסיוא

 יד טנאּפשעגסיױא ןבָאד ,רעטאעט םייב ןגָאװ סוקסעלוגָאמ טלגנירעגמורא טנגוי עקידנרידוטש

 .ןריפ וצ םיא טנאּפשעגנייא ןיילא ךיז ןוא דרעפ

 וצ טרעװראפ 1881 ןיא טרעװ ןטײװצ םעד רעדנאסקעלא ןופ גנודרָאמרעד רעד :-ילוצ

 .רעטאעט שידיי ןליּפש

 דלאב .קיטליג ןעװעג גנאל טשינ זיא רעטאעט ןשידיײ ןפיוא טַאבראפ רעד רעִנַא

 -מורא טײצ עסיװעג א זיא וקסעלוגָאמ .רעטאעט שידיי ןליּפש ןביױהעגנָא רעדיװ ןעמ טָאה

 וצ ןטָארטעגנײרא קירוצ ויא רע זיב ,סעּפורט ערעדנא טימ ןוא עּפורט ןייז טימ ןרָאּפעג

 רע רעכלעװ ראפ (1883 .ט.א יאמ 5) "א-כוכ רב; ןיא 'סומאּפ, טליפשעג ןוא ןענעדאפדלָאג

 ."טייצ יד זיא ןעמוקעג. ןוא *לכעטסאּפ סָאד , וצ קיזומ יד טסאפראפ ךיוא טָאה

 טָאה (1883 רעבמעטפעס ןט-14) דנאלסור ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ טָאבראפ ןכַאנ

 ןייז ןופ ןבעל סָאד ,גרונרעטעפ ןופ טלייאעג רעטָאפ רעטלפייוװװצראפ א יװ. ןעדאפדלָאג

 עּפורט סנעדאפדלָאג ןופ ןרָאיטקא יד .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה סע רָאנ .ןעװעטאר וצ דניק

 .עקירעמא ןיא ןוא ןָאדנָאל ,עינעמור ןיא ןסעיּפ ענייז ןליּפש ןוא ןרָאפעג דנאלסיוא ךָאנ ןענעז

 ..עשראו ןיא רעטאעט עשידיי סָאד טריפעג טײצ עצרוק א ןעדאפדלָאג טָאה 1886 ןיא

 .(.גָאיב .טיוא)

 -נָא לעקניפ סירָאמ ןָא טבײד ָאד .עינעמור ןיײק קירוצ ןרָאפ לעקניפ ןוא וקסעלוגָאמ

 בילוצ .עפורט ןייז ןופ רעדילגטימ יד ןופ רענייא זיא וקסעלוגָאמ ןוא סעּפורט טימ ןריפוצ

 ןוא עּפורט רעד ןופ סיורא וקסעלוגָאמ רעבָא טערט םינינע עשימָאנָאקע ןגעוװ ךוס:ס א

 (שריה דוד ןוא ןאמרעקוצ לדנימ ןוא רעזײל .מ) טעטראװק א טשעראקוב ןיא טעדנירג

 ןוא ןעגניו ןכַָאנ .ןרעמונ עשידיי ןוא עשינעמור טימ ןטרָאג א ןיא סיורא טערט רעכלצוו

 .רעכוזאב יד ןשיװצ "רארָאנָאה, םעד ןנײײלק רעלעט א טימ ןײגמורא וקסעלוגאמ געלפ ןצנאט

 רעכוזאב לָאצ יד טרָאד טרעװ ,עּפורט סלעקניפ ןופ ןטערטסיורא סוקסעלוגָאמ ךָאנ

 -כאנ ןוא ןעגנוגנידאב ענייז ןוקסעלוגָאמ ןבעגכַאנ ןעגנוװצעג רעבירעד זיא לעקניפ .רענעלק

 יד ןבָאה ,(אצינגישז אנידארג ,טשעראקוב) עּפורט ןיא ןיירא קירוצ זיא וקסעלוגָאמ יװ םעד

 .טרעסעבראפ ךיז ןטפעשעג

 א ןענופעג יז ןוא טכוזאב טוג ןרעװ לעקניפ ןוא ןוקסעלוגָאמ ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד

 .עסערּפ רעד ןיא ךיוא גנאלקּפָא ןטוג

 :1885 ראי ןופ ןעגנולעטשרָאפ ערעײיזז ןגעװ ןקיטירק יװצ ןענעו טָא

 ,עּפורט עשידיי יד טשעראקוב ןיא טליײוװ טייצ לקיטש א ןיוש :רעטאעט-אצינגישז סָאד;

 ןעגנולעטשרָאפ עריא טיג עכלעװ ,לעקניפ ןוא וסעלוגָאמ ה"ה ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא

 רעטרײראוװ-רַָאג א זיא עּפורט רעקיזָאד רעד ןופ ראוטרעּפער רעד .אצינגישז רעטאעט ןיא

 רעד ןופ רעדילגטימ עקינייא ןוא טלײטראפ טוג סנטסניימ ןענעז ןלָאר יד ;רעטלײװעגסיוא ןוא

 -ַאמ .ז .ה רעד טכער טימ טרירוגיפ עלא ןופ שארב .ןטסיטרא לטיט ?סעד ןענידראפ עּפורט

 ןיא ךיז ןסאפניירא ןוא שינעדנעטשראפ ,ןליּפש ךעלריטאנ ןוא קידעבעל ןייז סָאװ ,וקסעלוג

 יד טעמכ :;קידנקידירפאב דימת זיא לבמאסנא רעד .טצאשעגּפָא גנאל ןופ ןיוש זיא ןלָאר ענײז

 יװ ןרעװ וצ טנאמרעד סרעדנוזאב טנידראפ לעקניפ יורפ יד ןוא שילאקיוומ זיא עּפורט עצנאג

 ןָאק רעטסעקרַא רעד ןוא רעטוג א רעײז זיא רָאכ רעד ;ןירעגניז ןוא עסירטקא עטנכייצעגסיוא ןא

 ןטייצ יד טימ ןעמיטש ןעמויטסָאק ענייש ןוא עכייר יד .דנאל םענופ עטסעב יד וצ ןרעװ ןכילגראפ

 -או ךיוא ןענײז סעיצארָאקעד יד .:סעסעיּפ יד ןופ ןדלעה יד וצ עטסאפעגוצ ןענעז ןוא
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 טסעב יד ןופ .ענײא ,'עטעקָאק, יד ןיאצ סעסעיּפ עיינ יד ןשיװצ -- ענייש ןוא עטרײר

 טריּפָאקּפָא זיא ץלא .רעקיסאפ ןיײק טשינ ךיז טכאד זיא לטיט רעד םגה ,ענעבירשעגנָא

 ןענעז סרעטקאראכ עקינײא .ץאלּפ ריא ףיוא ןוא עניפ א זיא עריטאס יד .רוטאנ רעד ןופ

 -אט רעײז סָאמ רעלופ רעד ןיא ןזײײװסיױורצ טנָאקעג ןבָאה ןרָאיטקא יד זא יוזא ,טרעדלישעג טוג

 רעתמצ ןוא גנויצרעד רעטסנרע ןא ןשיװצ קוליח סעד ןזייוו וצ זיא עסעיּפ רעד ןופ ליצ רעד .טנאל

 דלעד רעד ,ךעלטנײװעג יװ ,ןעװעג זיא וקסעלוגָאמ 'ה רעד .גנויצרעד רעטכײל א ןוא רוטלוק

 רעזדנוא וצ ,ךיז טזייואב רעכלעוו ,רענעדרָאנײצ רעשהירב א ,לעקניפ 'ה רעד .טנװָא :עד ןופ

 ןפורעגסיורא טָאה רע זצ ,ךעלריטאנ יוזא טליּפשעג טָאה ,עניב רעד ףיוא ןטלעז רָאג ,ןרעיודאב

 -עג םיא ןטלָאװ "רעטאעט-לאנָאיצאנ, סענופ וליפא ,ןטסיטרא ךס א .גנורעדנווװאב סנעמעלא

 טוג רעײז עלָאר ןײיז טָאה טאלבנייו 'ה רעד .רעטסומ א ראפ ןעמענ טרּפ םעד ןיא טגעמ

 :טנכייצעגסיוצ ךיז ןבָאה ןעמצד יד ןופ ."קיש , ךס א טימ טליּפשעג טָאה ןוא ןענאטשראפ

 ןעװעג זיא -ענעגנייאמוא .(עטעקָאק יד) ןײטשלעדע יורפ ןוא גרעבנעזָאר יורפ ,לעקניפ יורפ

 א ןופ ןעגנאלראפ ןָאק'מ סָאװ ,עדרעװ יד טגָאמראפ טשינ טָאה רעכלעװ ,'רעטקָאד; רעד

 ןיא סָאד .שטנעמ א יװ ןדער וצ טָאטשנא טרימאלקעד ןוא טגניז רעכלעװ ןוא ,רעקידעמ

 ןוא עּפורט רעד ןופ ןרָאיטקא ערעדנא עכעלטע יב ךיוא ךיז טקרעמ סָאװ ,ןורסח א וליפא

 .ןעיירפאב טשינ ןופרעד ךיז ןָאק אפוג לעקניפ יורפ יד סָאװ ,זדנוא טרעדנוװ עס

 ,ןליּפש בילוצ ײס ,טיקמאזקרעמפיוא ןכב טנידראפ לעקניפ ןוצ וקסעלוגָאמ עּפורט יד

 טנידראפ יז ;ראוטרעּפער ריא ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,סעסעיּפ עטליײװעגסיוא-:טוג יד בילוצ ייס

 (1" .ןרעװ וצ טקיטומרעד ןעמעלא ןופ

 -וב םענופ טכוזאב טוג ןענעז סָאװ ,סעסעיּפ לָאצ רענײלק רעד ןופ זיא *אלָאקירעּפ,

 עלא ײנ יװ ,ָאטער-יל ראווש א טימ ,עטערעּפָא עשיזיצנארפ א זיא סָאד ,םלוע רעטשעראק

 ע?ײר ןוא רעדיל עטרײראוו טימ ,סענעצס-טקעפע ךס א טימ רעִיָא ,סעטערּפָא עשיזייצנארפ

 סעסעיּפ עכלעזא זא ,ןטלאה רימ .םלוע םעד טפיוורעביא טלעפעג עס סָאװ סָאד ,ןעמויטסָאק

 גנערטש טשינ ךיז ןעיצאב רימ רעבָא ,רעטאעט ןשידיײי ןופ ענינ רעד ףיױא קירעביא ןענעז

 סָאװ ,עּפורט עשידיי יד ןוא סעסעיּפ עכלעוא טנַָאמ םלוע רעד תמחמ ,גנוריפפיוא רעײז וצ

 -ירפאב וצ סע ןסיו ףראדאב ,םוקילבוּפ םענופ גנוציטשרעטנוא רעד ןופ רָאנ קיגנעזּפָא זיא

 .י 'ה ,עּפורט רעד ןופ רעטסײמלעּפאק ןלופטסנידראפ ןופ טכאמעג גנוצעזרעביא יד .ןקיד

 זיא ל-מאסנא רעד .ןקורדסיוא עקיסאּפ םוטעמוא טָאה יז :עטוג א רעײז זיא ,ןייטשלעקניפ

 סרעדנוזאב .טנװַא םענופ גלָאפרעד םעד טָאה אלָאקירעּפ סלא יורפ יד .קידנקידירפאב רעײז

 .?"טנאטסערא ןטלא םענופ עלָאר רעד ןיא רעלסעק 'ה רעד ךיוא זיא טוג

 רעטאעט ןשידיי םוצ ןזיװעגסיורא טָאד גנורעקלעפאב עשידיי יד סָאװ סערעטניא רעד

 רעסעב א ראפ ןעגנוימאב ערעײז ןוא רעליּפשיש יד ןופ טנאלאט רעד ,ןטסיטרא ענייז וצ ןוא

 -ּפָא רעד ןיא ךיוא גנורעדנע ןא ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןעװעג םרוג ןבָאה ,רעטאעט שידיי

 א טגָאזועגסױרַאּפ רעטאעט םעד ןבָאד עכלעװ ןזירק עכעלטניירפ רעקינייו יד ןופ גנוצאש

 .טיוט ןגניי

 (246101484468::1ג 411. 26 1885 ,ינוי 7 ,קיטײרפ ,טשעראקוב) (

 (212461214246, 711, 21 1885 יֵלּוי 12 ,קיטײרפ ,טשעראקוב) (
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 ענײז דלעפצראװש סעזַָאמ טסיצילבוּפ רעד ןָא טביירש ,1885 ןיא ,רָאי ןבלעז ןיא

 :ןָאט ןרעדנא ץנאג א ןיא ןיוש ןעגנילק עכלעו רעטאעט ןשידי ןגעװ סעיסקעלפער ,

 -יוזא יד לָאמ ןטשרע םוצ דנאל ןיא ןזיוװאב ךיז ןבָאה'ס טניז רָאי 12 רעביא ןיוש ,

 ןיא סעסעיּפ עשילארטאעט ןלעטשרָאּפ ןגעלפ עכלעװ ,סעּפורט עשיטילעארזיא ענעפורעג

 רָאנ ,לקיטרא ןטשרע ןיא יװ , ןָאגראשז, טשינ ןיוש) .טקעלאיד ןשידַײ ןכעלמיטסקלַאפ

 טָאה םלוע ןטײרב םעד דצמ גנוציטשרעטנוא יד (!"טקעלאיד ןשידיי ןכעלמיטסקלָאפ ןיא ,

 תוהוכ ערעײז ןוא ןרעמ וליפא ךיז ןלָאז יײז ,םויק א ןבָאה ןלָאז ײז ,טכאמעג ךעלגעמ

 .ןסקאוו ןלָאז

 ,ןעלקאטקעּפס ךָאנ טוהל זיא סָאװ ,םלוע ןשידײ םענופ לײט א לפיו ףױא רעִ-ַא

 א רעבָא -- ,לײט רענײלק א זיא רעטאעט עשידיי ענעפורעגיוזא סָאד ןציטשרעטנוא טגצעלפ

 ןוא רעטאעט ןקיזָאד םעד ךעלטניפ ןעװעג -- עיציזָאּפ רעלאיצַאס ןייז בילוצ רערעקיטכיוו

 טלָאװ רע ןעװ ,םיא ןגעק גנולעטש עװװיסערגא ןא ןעמונעגנָא ןגינעגראפ טימ וליפא טלָאװ

 ענײז ןוא רעטאעט עקיזָאד סָאד טכארטאב טשינ טלָאװ ןוא טכאראפ קראטש וצ טשינ סע

 .לגיו ןיא ןבראטש וצ עטמיטשאב-סיורָאפ ןופ יװ ןראוטרעּפער

 עשידיי סָאד ןוא ןרָאי קילדנעצ א יװ רערעמ ,ןעעז רימ יװ ,יײנראפ רענָא זיא'ס

 ןוא דנאל םענופ ןדיי יד ײב ךאז-סגנילביל א ןרָאװעג ןוא טקיטפערקעג ךיז טָאה רעטאעט

 ןופ 'לײט ןרעסעב םעד ןופ , שטנוװ רעקידנענערב רעבַא רעליטש רעד .טרפב ןסאמ יד ײב

 יד ,טרעקראפ :טכעלקריװראפ טשינ ,ןעעז רימ יװ ,ךיז טָאה טפאשלעזעג רעשידיי רעד

 .ןרעגאב ענעי וצ ךופיהל טקנוּפ ןעגנאגעג ןענעז ןטקאפ

 יד ןיא סָאװ :עגארפ ע?עלריטאנ ןוא עכאפנײא ןא רעיײז ךיז טלעטש לאפ םעד ןיא

 -ורט עניײז טימ רעטאעט עשידי סָאד ףיוא ךָאנ טלאה ןוא ןטלאהעגפיוא טָאה סָאװ ,הביס

 !רעמ לָאמ א סָאװ ךיז טקיטפערק ןוא ךיז סע טײרּפשראפ סָאװ ראפ רעמ ךָאנ :סעּפ

 טקידירפאב טָאה רעטאעט עקיזָאד סָאד ליוװ ,רעכאפנייא ןא רעדיוװ ֹויא רעפטנע רעד

 .שינעפרעדאב עתמא ןא ךָאנ טקידירפאב ןוא

 ענייז ןופ ןטימ ןיא :ןעלקאטקעפס ןופ רעבָאדביל רעטסערג רעד זיא קלָאפ עשידיי סָאד

 -ענעגנײא ןא ךַאנ סע טראג ,ןגרָאמ ףיוא טנייה ןופ ןבעל וצ ןשינעגרָאז ןוא ןענוקיטפעשאנ

 סנטסניימ טפיולטנא דיי רעד .ץראה ןייז ןוא טסיײג ןייז ןקראטש לָאז סָאװ ,גנוטלאהרעטנוא רעמ

 וצ גנוגײנ עבעלריטאנ ןײק ןבָאה טשינ וליפא לָאז רע ןעװ ןוא :;סעיגרָא ןופ ,ןליּפשקילג ןופ

 עקיצנײא יד ןבילבעג ןעלקאטקעּפס יד ,תוביס ענעזיװעגנָא יד בילוצ ,ךָאד ןטלָאװ רעטאעט

 .ןהעש עיירפ יד ןיא ןפיול טזומעג טלָאװ רע עכלעװ וצ ,ןטקעיבָא

 סָאװ רָאנ טָאה ,ןסאלק עלאיצָאס עלא ןופ דיי רעד ,דנאל םעד ןופ דײ רעד רעבָא

 ןוא ךאוּפש רעקיזָאד רעד טימ ןבעגוצּפָא ךיז סרעדנוזאב ןוא שינעמור ןענעק ןבױהעגנָא

 .ריא וצ עיטאּפמיס ןעמוקאב םורא יוזא

 ןצנאג ןיא טשינ ךָאנ ןענַאק ןוא טנַאקעג טשינ סרעטאעט עשינעמור יד ןבָאה רעבירעד

 -אעט א ןופ ןסינעג וצ ידכ ,דנאל םענופ ןדײ טייהרעמ לעד ןופ ןעגנאלראפ יד ןקידירפאב

 -נא .ןרעה רימ סָאװ טרָאװ סכעלטיא ןליפ ןוא ןייטשראֿפ רימ ןפראדאב ,גנולעטשרָאפ-רעט

 .ןגינעגראפ ןטימ ןעמאזוצ טקעפע רעד דוביאל טײג שרעד

 "ורט עשידיי יד טליּפשעג ןבָאה'ס רעכלעװ ףיוא ,ךארֿפש עטנאקאב-טוג יד זא יוזא

 -ָאד יד ןמז-לכ .רעטאעט ןשידיי םוצ ןגיוצעגוצ םלֹוע םעד טָאה סָאװ סָאד ןעװעג זיא ,סעּפ
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 רעטאעט עשידיי סָאד ךעלריטאנ טָאד ,ןדנוװשראפ ןצנאג ןיא טשינ ךָאנ זיא הביס עקיז

 .ןטלאהוצסיוא ךיז חכ

 סָאװ סָאד ,רעטאעט ןשידי םעד טעּפמיא ןרעדנוזאב א ןבעגעג טָאה סע סָאװ סָאד

 רעד ןיא בײהנָא ןיא .ראוטרעּפער רעלעוטקא ןײז זיא ,לָאמ א ןופ טכאמעג רעבועח סע טָאה

 ןדלעה טימ ,טרעװ ןשירארעטיל םוש ןײק ןָא סעסעיּפ ןופ טלעטשעגפיונוצ ןעוועג ראוטרעּפער

 ףיוא עטכאמעגרעביא רָאנ ןוא ,לשמל סעסעיּפ סרעילָאמ ןוא סעובעצאק ןופ ןעמונעגסיורא

 ָאד טימ ,רשיה-לכש א טימ ןשטנעמ א ןעלקע ןגעלפ סָאװ ,סענעצס עשירעדניק טימ ,ןדיי

 ןסעגעגוצ ם:וע םעד ךיז טלָאװ יווא .סעידָאלעמ ענייש טימ ךעלדיל עטלעטשעגניירא טרֿאד ןוא

 -ילעארזיא יד ןבָאה גירק ןשיקרעט-שינעמור-שיסור ןכָאנ ,עקאט ןוא .רעטאעט עשידיי סָאד

 -סיזקע רעײז ןעװעג ןעונוװצעג ןענעז ןוא ןרעװ וצ טכאװשעגּפָא ןבױהעגנָא סעּפורט עשיט

 וװ ,דנאלסור ןיא ןרירטנעצנָאק וצ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ייז .דנאל ןרעסיוא ןכוז וצ ץנעט

 םלוע רעשידיײי רעד טָאה רעבָא ןטרָאד .טקיטסעפראפ ןבילבעג ןיוש זיא רעטאעט עשידיי סָאד

 ןתמא םענופ סענעצס ךָאנ רעקידנראג רעמ ןוא קאמשעג ןשיטעטסע ןרעטלקיװטנא ןא טימ --

 ףיא קאמשעג ןײז ןעגנוװצעגפיורא ,רעטאעט ןײז ןופ ןזיולב יד ןעזעג -- ןבעל ןשידיי

 -ידיי רעד טָאד תישאר .רעטאעט ןשידיײי ןיא גנורעדנע עקידתושממ א ןעװעג םרוג ןוא םיא

 ןפאשראפ ךיז ןלָאז סעּפורט עשידיי יד זא ,גנוקיטומרעד ןײז ךרוד ןעװעג םרוג םלוע רעש

 -נעיצוצ יא סעסעיּפ עטליּפשעג יד וצ עטסאפעגוצ יא ,סעיצארָאקעד עיינ ןוא בָארעדראג א

 ןוא עדמערפ ןיטולחל ערעײז טימ סעסעיפ עט:א יד ןענעז ךָאנרעד :ךיז ראפ ןוא ןא עקיד

 -נָא טָאר'ס ןוא ןרָאװעג טקיטייזאב טײצ רעד טימ ,ןשזאנָאסרעּפ עשיּפיט עשידיי ּפאנק רָאג

 -ײטאב א ןז טציא ךיוא םגה ,סעסעיּפ עשידיי ןיײיר טימ ראוטרעּפער א ןטײרגוצ ןביוהעג

 הלעמ יד םעד ןיוח ןבָאה ראוטרעפער םעיינ םענופ סעסעיּפ יד .טרעװ ןשירארעטיל ןקיט

 -ימ7 עשיַָארעה רעדָא 1שיטעָאּפ קידנצלדנאדאב ,ןטעשזוס צשירָאטסיװ בור'ס ןבָאה ייֵז סָאװ

 קאמשעג ןטסעפ א ןדיי יײב קידנקרעמאב ,סָאד יו רערעמ ךָאנ ןוא ,רבע רעזודנוא ןופ ןדָאז

 -וצ סעּפורט עשידיי יד ןבָאו ,סעסעיּפ-עטערױּפָא וצ טפיוירעביא ןפיול ייז יװ ,קיזומ ראפ

 .סעטערעּפָא ןופ ראוטרעּפ;ער ןצנאג רעײז טעמכ טלעטשעגפיונ

 -עג םרוג טָאה םלוע םעצנופ קאמשעג םוצ סעּפורט עשידיי יד דצמ ךיז ןסאּפוצ סָאד

 .רעטאעט ןשידיי םענופ גנולקיװטנא רעד ןיא טייברעביא םעד ןעװ

 -סיוא טשינ ןיוע זדנוא רעטאעט עשידיי סָצד ףראד ,ךאז יד יווא ןטכארטצב רימ ןעוװ

 ןטימ ןדירפוצ טשינ ןענעז סָאװ עקינעי יד ןרעדנוװ טשינ ךיוא ףראד ןוא סואיכ יוזא ןזיײוו

 .רעטאעט ןקיזָאד םעד ןןפ םויק

 ןיא טריקיל:וּפ ,לקיטרצ ןא ןיא ריכ ןבָאה ,ןזיוװאב ךיז ןנָאה סעּפורט עקיזָאד יד רָאנ יװ

 ןקוקראפ טינ ןפראד רימ זא ,ןזיװעגנ; (1876 גנאגירָאי רעט-1 6216002/ קסתםזזט 41

 טָאה רע ןרָאװ ,םיא רעביא ןכאו ןפראד רימ ,טרעקראפ רָאנ ,רעטאעט-םענעפאשעגייינ םעד

 לָאז רע זא יוזא ;גנוטכיר עטקערָאק א םיא ןבעג וצ ןכוז ןזומ רינ ןוא ןריטסיסקע וצ ןעלצרָצװ

 .עיסימ ןײז ןריפכרוד רָאטקאפ רעלערוטלוק סלא

 :םימעט ײװצ בילוצ ,רעטאעט עשידיײ סָאד ךיוא טנייה ךַײנ ןטּפשמראפ רעבָא בור'ס

 םענעפורעג-יוזא םעד טלאדרעד ןוא טריגאּפָארּפ רעטאעט עשידיי סָאד סָאװ ראפרעד ,תישאר

 ןןדײי ת-וטל ,רעירפ העש א טיכ ןײגרעטנוא ןעז טלָאװעג ןטלַאװ ײז ןכלעװ ,ןָאגראשז ןשידיי

 יד ןגעק סעריטאס ענײז ךרוד טָאּפש וצ זדנוא טכאמ סע סָאװ ,וויטָאמ ןבילוצ ,סנטייוװצ ןוא

 .עריטאס א יװ טשינ סע טמענאב טע-ןומה רעד סָצװ ,ערעדנא ןגעק ןוא םידיסח
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 ןזייװ ייז .עטסנרע ןײז וצ סיוא טשינ ןיטולחל זדנוא ןזײװ ןוװיטָאמ עדיײײב עקיזָאד יד

 .ןייז וצ לחומ רעװש זיא סָאװ ,טײקיניזטכייל סיורא רָאנ

 טשינ טשינ ןָצק ,טליװ ריא ביוא ,ןַָאגראשז רעד ,ןועל עכעלמיטסקלצפ עשידיי סָאד

 ןשידיי םעד ןָא ,רעדָא ,טימ .סרעטאעט עשידיי יד ןופ ןיעװ ןטלא-רעד טשינ ,ןרעװ טריגאּפַצרּפ

 -אב טשינ ןלעװ ןסאלק עלאיצָאס עשידיײ עלא רעדײא ןיגרעטנוא טשינ סע ן ק ,רעטאעט

 ןענרעל טשינ ןלעװ רעדניק יד זינ ןוא ,ןפוא םענעמוקלופ א ףיוא ךארפש ענרעדצמ א ןשרעה

 -ייוו ,ריא ץוח ערעדנא ןײיק ןענעק טשינ ןלעװ ןוא ,ךארפש-דנאל יד ןַא טײ;רעניי ק ןופ עלא

 ןיז םעד ןיא גנוגעוװואב א ןביױהעגנַא וליפא ןיוש ךיז טַאה'ס .טייצ רעסיװעג א זיב סנטסקינ

 יד ןלעװ ,ללכ א ןרעװ טעװ סָאד ןעװ .עװָאדלָאמ-רעבייא רעד ןיא ךיוא וליפא ,דנאל ןצנאג ןיא

 םעד ת-וטל טשינ .ךארּפש רעײז ןטייב רעדָא ,ןיײגרעטנוא רעדָא ןומ סרעטאעט עשידיי

 ךיז טנגייא דניק סָאד ;ןָאגראשז םעד ןעק דניק ןײז בוא ,רעצעמע סע טוט רעטאעט ןשידיי

 ןוא רעטפָא ןדער יײז סָאװ ןוא רעסעב ןענעק ןועטלע ענייז סָאװ ,ךארּפש יד ןָא טושּפ רָאג

 -אקפנ ןייק ,ךיז טײטשראפ ןיוש זיא ,ךארּפש יד ןענרעל רעדניק יד ביוא ןוא ;:קטח רעמ טימ

 .יז ןרעה יײז וװ ןוא ןעוו ,טשינ זנימ

 ענייז טינטָאּפש וצ זדנוא טכאמ רעטאעט עשידיי סָאד וא ,טקנוּפ רעט ייווצ רעד ,דניצא

 סעפורט עטידײײ יד ןעװ ,דָאירעּפבױ נָא ןראפ קיטכיר ןײז טנָאקעג טלָאװ סָאד .סעריטאס

 ןיטולחל ןענעז עכלעװ ,ןּפיט ןוא סרעטקאראכ טינ ,סענעצס עשיצילאג-ןייר ןריפפיוא ןגעלפ

 -עשטראפ טשינ םענײק ן:ַאה סעריטאס ענעי יװ יוזא .עינעמור ןופ תורוד עיינ יד דטערפ

 יײז ןוא ,ןרעװ ןפורעגנָא טשינ יוזא זדנוא יײב וליפא יז ןענָאק ,דנאל רעזדנוא ןיא טעּפ

 .ראוטרעּפער םעיינ םענופ ןדנוװשראפ ןצנאג ןיא טכעו טינ טנייה ןענעז

 הער ןייק זדנוא ןַאק ,גנובייוטרעביא לסיב א דימת טרעדָאפ סָאװ ,אפוג עריטאס יד

 -נעמ עטנעגילעטניא רגדָא ןענעז ר?טאעט עשידיי'ס ןעז ןעײוק סָאװ רענעמור יד .ןַאט טשינ

 -ראפ כָאװ םיגהנמ ןוא רעצכעריפ ןעכ טעז קלָאּפ ןדעי ײב זא ,יײז ןסייו עכלעזא יװ ןוא ןשט

 -רָאפ ןבָאה ןוא טשינ ןטכארט סָאװ ןשטננמ ןענעז ײז רעדָא ;ןועװ וצ ןסיועגיעטנורא ןעניד

 ןעמ עכלעוו ענעי ןופ רעגרע וליפא ןענעז ןדיי זא יװ ייס ןבײלג ייז ןוא ,ןדיי ,יבגל ןלייטיוא

 ןענעז עס זא ,טקאפ רעד .לײט ןטנעלש ןוא ןנעלרעכעל ןקיצנײיא םעד יװ רָשֹפ ײז טלעטש

 ןכאמ יײז ףיוא ףראדאנ ךעלטנפע סע ןפמעקאב ןוא עטכעלש סָאד ןטפשמראפ סָאװ ןדיי ןאראפ

 .קורדנייא ןטוג א

 ןגעק ןיז ןלָאז לײט א זא ,גָאט וצ טנײז ךָאנ טסיוטש ןוא ןסיטשעג טָאה סָאװ סָאד

 ןענָאק יײז עכלעוו ןופ ןלייטרוארָאפ :סועדיװרעד עכעלנעזרעּפ ןענעז ,רעטאעט ןשידיי םעד

 .ןעיירפאב טשינ ךיז

 יװ ןוא ןליײטרוארָאפ ןליּפש עס עלָאר א ראפ סָאװ ,רערעדעי טסייו ןתמא רעד ןיא

 ףיוא םיא ןריפראפ ןוא קיגָאל ןופ געװ םעד ןופ ןשטנעמ ןטסקידלכש םעד ּפָא ןדנעװ יײז יוזא

 וצ ךיד טרעטש רע סָאװ ,אטח ןסיורג םעד ךיוא טָאה לײטרוארָאפ רעד .םיכרד עדמערפ

 םענופ ךארּפש רעד ןגעק לײטרוארָאפ א רעדָא רעדיװרעד א בָאה'כ .םינינע יד רעביא ןטכארט

 -יװרעד ןיימ ןפוצ ןקידלושמוא ןוא ןקיניזטסוװאבמוא ןא ףיוא סיוא ךיא טײרּפש ,קלָאפ ןשידיי

 .ןפָאװ א טימ יװ ךארּפש רעד טימ ךיז ןצונאב סָאװ ענעיי ףיוא ךיוא רעד

 ,ןײטשראפ ךימ לָאז ןעמ ידכ :ןרוחנײא ךיז רע ףראד ,ןקריװ ליװ שטנעמ רעד ןעװ

 ,ןצונ רעטרעװ עניימ ןלעװ סָאװ :טייטשראפ רע סָאװ ךארפש א ףיוא ןדער םענעי וצ ךיא ףראד

 ?ןעגנאלק עטסוּפ יװ ןרעה יײז טעװ ןעמ ןעװ
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 -טוג א סימ רעטאעט א ןופ סולפניײיצג ןטוג סעד ןוג טייקיטכיו יד טשינ טנקייל רענייק

 -ימראפ א יװ ץוח ,ךארּפש יד ן?יּפש ָאד ןָאק עלָאר א ראפ סָאװ .ראוטרעּפער םענעבילקעגסיוא

 !ײז טעז סָאװ םעד ןופ דנגטשראפ םוצ ןכאז ענעזיוועג יד ןרעטנענרעד וצ ףיוא ץוח ,ןירעלט

 -ָאק רימ רעכלעוו ןופ ,ךארּפש ענענאטשראפ-רעסעב יד ןײיז ךארּפש יד ףראד ,יוזא ביוא

 ןטנעָאנ א ןקיטיײיזאב רעטכײל ןעמ ןָאק ללכב ןרָאװ ,ןליו רימ ןעוו ןעיירפאב ךיז ןענ

 .ןרעדנא ןא ןענעק וצ רעסעב עגאל רעד ןיצ קעװא ןשטנעמ א ןלעטש רימ ןעװ ,טקע;איד

 סָאד ןטּפשמראפ סָאװ ענעי טימ ןײז םיכסמ טשינ רימ ןענָאק ,םימעט יד טָא בילוצ

 א ןבעג וצ רעטאעט ןקיזָאד םעד קיטײנ זיא'ס זא ,ןביילג רימ ,טרעקראפ .רעטאעט עשידיי

 סָאװ ןדיי עלא תבוטל ןזיא'ס תמחמ ,גנוציטשרעטנוא עקידנטאראב ןוצ עקידנכאוואב עטיירב

 -ניצ רעד וצ ןגַארטוצ סעּפע ךָאד ,רעקיניײװ רעמ ,רימ ןלעװ םורא יוזא .סערגָארּפ ךָאנ ןראג

 טוג קידתמא ןא ;?יא קידנבעג ,ןטכיש ערעקירעדינ יד ןופ ןדיי םענופ רוטלוק רעלעוטקעלעט

 .רעטאעט

 :רעטאעט ןשידיי ןרעביצ סעיסקעלפער ערעזדנוא ןקידנעראפ טנַאקעג רימ ןטלָאװ ָאד

 ןא טײטאב ןסיורג א ןופ זיא ךאז יד ןוא ,ךאז א ףיוא ןזיײוװוצנַא ךָאנ ןבָאה רימ רעבָא

 ןכרוד טאהעג ןיוש טָאה רעטאעט עשידיי סָאד סָאװ טקעפע רעד ,ונײ-ד ,ךיז ראפ ןוא

 .ראוטרעּפער ןייז ןופ סעסעיּפ יד ןופ לייט ןשילאקיזומ

 ןענעז עכלעװ ,רעקלעּכ ערעדנצ יו טיײקכעלגעמ יד טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד

 וליפא טשינ ןוא ,ענעי יװ ךעלגעט טעככ טשינ ,ןסאמ ןיא ןעמוקוצפיונוצ ךיז ,םירעױּפ בור'ס

 ןבָאה ,ןטײהנגעלעג עקידבוט--וי יײנ רעדָא הליפת-יתב יד ןיא ץוח ,רָאי ןיא לָאמ רערעמ

 רימ ןענָאק ,ןתמא רעד ןיא .דיל-סקלָאּפ סָאד ןעלקיװטנא ןוא ןפאש ךיז טנַָאקעג טשינ

 טפאשקנעב עכעלטע ןבָאד יײז ;דיל-סקלָאּכ ןייק טשינ ןיטולחל ןגָאמריפ ןדיי זא ,ןגָאז טשינג

 ןענעז יד וליפא ןוא ,ע:עלטע רָאנ רעיא ;סעריטאס עקידנסײנ עלעלטע :;רעדיל-רעי,רט ןוא

 רערעסערג א ןיא רעדיל-רעדניק יד רָאנ ןענעז עלא יד ןופ .טירּפשראפ טוג יוזא טשינ

 סָאד .ןעמגזוצ דימת ןענעז ןליּפש םייב ןוא לוש ןיא רעדניק ליײוו ,ראפרעד עקאט ,לָאצ

 םענופ טרזחעגרעבי;ג ךָאנרעד ,עמאמ א ןופ ןעגנוזעגסיוא ןוא טכארטעגוצ לָאמ ןייא ,דיל

 .דיל-סקלָאּפ א ןוכ רעטקאראכ םעד ןעמעננָא ןָאק ,טרעהעג רעטּפָא סע טָאה סָאװ ,דניק

 א ןעװעג םרוג טָאה ,ןעגנולמאזראפ-החּפשמ ערעטּפָא ןופ ,טעברא-ןעמאזוצ ןופ ןלעפ סָאד

 .דיל ןופ ןלעפ סָאד .רוטארעטיל-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ שזאגאב ןכיײר םעניא ללח

 .רעטכיד-סקלָאפ עשידיי יד ןופ םיויש יד טליפעגסיוא םיוק ןבָאה ללח ןקיזָאד םעד

 לגנאמ רעד .טכײל יוזא ןטײרּפשראפ טנָאקעג טשינ ךיז ײז ןבָאה ,רוביצב עטרעהעג טשינ

 אלממ טכוזעג םיא טַּצה רעכעלטיא ןוא קלָאּפ םענופ ןרָאװעג טריּפשרעד זיא דיל-סקלָאפ ןיא

 טנעקעג ןבָאה סָאװ ענעי-- רעדיל-קלָאּפ עדמערפ טימ רעדָא .טנָאקעג טָאה רע יוזא יװ ןייז וצ

 .םינוגינ עכעלײרפ רעדָא עקירעיורט ןעגניז ןײלא טימ טושּפ רעדָא--ךארּפש עדמערפ א

 סָאװ סעידָאלעמ טימ קילג םוצ ןוא ,דיל סָאד טריפעגנײרא טָאה רעטאעט עשידיי סָאד

 טלאהניא ןא טימ קאמשעג סנדיי םוצ עטסאפעגוצ ןעמרָאפ טימ ,ץראה סנדיי םוצ טקעריד ןעײג

 עסאמ רעד ףיוא קורדנייא ןפיט א טכאמעג רעדיל יד ןבָאה ןעגנומיטש ענעדיישראפ וצ טסאּפעגוצ

 ןיא ץראד רעײז ןעװ ,רעדיל ענעי רעביא יז ןעגניז ןליװו רעײז ןגעק ןוא רעכוזאב עגנוי

 קע ןײא ןופ ײג -- טנײה .טרירעגנָא טָאה עניב רעד ןופ רָאיטקא רעד סָאװ טימעג םעד ןיא

 עשידיי יד :גנושאררעביא עקיבלעז יד ןפערט ךיד טעװ םוטעמוא ןוא קע ןרעדנא םוצ דנאל

 .לָאמא ןופ טגגוי עשידיי יד יװ רערעמ ךס א טגניז טניײה ןופ טנגוי
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 ;:רעטאעט ןיא טרעהעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעדיל ךעלטנײװעג ןעגניז ייז ?יײז ןעגניז סָאװ

 ענעפָארטעגוצ טימ ןסײוװ עלא ןענאו ןופ ענעמונעג ,רעדיל רעבָא יז ןעגניז טפיוהרעביא

 רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ ןרעװ עכלעוו ,סעסעיּפ יד ןיא ןָא ךיז טרעה ןעמ סָאװ ,סעידָאלעמ

 .רעטאעט ןשידיי םענופ עניב

 לטימ-סגנולייװראפ רעײט א ןדיי םעד ןבעגעג םורא יוזא טָאה רעטאעט עשידיי סָאד

 .טלעפעג םיא טָאה סָאװ דיל סָאד ןבעגעג םיא טָאה סע :טסײג םעד ןקיטפערק וצ

 ןקיזָאד םעד טיײקמאזקרעמפיוא ערעדנוזאב א ןעקנעש וצ ידכ גונעג זיא ןײלא סָאד

 .ןעגנאגאב זיא סע עכלעװ ,םיאטח עלא ןײײז וצ לחומ םיא ןוא רעטאעט םעיינ

 טכארבעגסיורא טָאה סע :ךאז עטוג א ןָאטעגפיוא ךָאנ טָאה רעטאעט עשידיי סָאד

 .ןעגנאגעג ןריולראפ אמתסמ ןטלָאװ עכלעװ ,ןטנאלאט עקיטכיװ

 טקאדיד-ָאטיוא ןא .וקסעלוגָאמ דנומגיז קפס-ילב טײטש ןטנאלאט עלא יד ןופ שארב

 א ,סערגָארּפ ןקיטײטאב א ךרוד וקסעלוגָאמ ךָאד טכאמ ,טסנוק רעשיטאמארד רעד ןיא

 -אנ לָאמ א סָאװ טרעװ רע ,ףירגאב-טסנוק ןתמא םוצ םיא טסיוטש עיציוטניא עכעלריטאנ

 ןיא טפיוורעביא ,םיא קידנעעז .ןליּפש ןצנאג ןיא ,ןדער ןיא ,קימימ רעד ןיא רעכעלריט

 א רָאנ ,רָאיטקא ןײק טשינ זיא שטנעמ רעקיזָאד רעד זא וטסניימ ,ענײז ןטנעמַאמ עקינייא

 ,טניײװ ,טײרש ,ךיז טגירק ,טדער רע ןוא עניב רעד ףיוא ףיורא קילעפוצ זיא סָאװ ,שטנעמ

 שטנעמ א זיא רע .טנעמָאמ םעד ןופ טיונ יד וצרײד םיא טבײרט עס לו -- ךיז טעב

 .רעלטסניק א זיא רע :רעטרעװ ערעדנא טימ :;רָאיטקא ןײק טשינ ןוא עניב רעד ףיוא

 סעּפורט עשידיי יד ןופ סנירעליּפשיש ןוא סרעליּפשיש יד ןופ ךס א ןבָאה קיזומ וצ

 -ימשיוש טא-יעג ײז ןיא רימ ןטלָאװ ,טרידוטש ןטלָאװ ייז ביוא ןוא .גנוגײנ עכעלריטאנ א

 .דובכ טפאשראפ זדנוא ןטלָאװ סָאװ סרעל

 ןטלָאװ סעסעיּפ יד ןעװ ,רעלטסניק יװ ןזיוװעגסיורא רעמ ךיז ןטלָאװ ןרָאיטקא לייט

 א ןָא סעיצא:אלקעד ןוא סענעצס ןיא .טײקיזָאלטרעװ רעטסקיניײװעניא ןא ןופ ןטילעג טשינ

 .רָאיטקא רעטושּפ א טסיטרא ןא ןופ וליפא טרעװ ,ןצנאג ןטיכ גנאהנע?אזוצ א ןָא ןוא ןיז

 וװ :דלעד םעד ןועלאב ןטפאשנדײל עכיוד ןוא עסיווג ענלעװ ןיא סעסעיפ ענעי ןיא רָאנ

 -עגנירא ליומ רעײז ןיא ןרעװ ןעקנאדעג ןוא רעטרעװ ענעגױװעגּפָא ןוצ ענעבילקענּפָא

 יא טנאּפשעג ןטלאד ,עניב רעד ףיױא רעדנאנופ ךיז ןעלקיװ סָאװ ןעגנולדנאה יד וװ ,טגײל

 קורדסיוא םוצ ןעמוק ןָאק טנאלאט רעד ֹוװ טרָאד רָאנ ,טליּפש סָאװ םעד יא ,רערעהוצ םעד

 .רעלטסניק א ןרעװ רָאיטקא רעד ןַאק

 ןשידיי םענופ ראוטרעּפער רעײנ רעד ןזא ,ןגינעגראפ טימ טסעפ רימ ןלעטש ראפרעד

 -טוג זײװלײט טימ ,טלא-ניא ןכָאנ תוחפד-לכל ,סעסעיּפ עטלײװעגסיוא-רעסעב טימ רעטאעט

 ןענעק ןלעװ ןדיי זיב ןוא .ןטכעלש םוצ ןסולפנייאאב טשינ ןיוש ןָאק ,סענעצס עטריפעגנָא

 רעטײװ טעװ רעטאעט עשידיי סָאד בוא ,ןָאגראשז רעײז יװ רעסעב ךארּפש ערעדנא ןא

 -סקלָאפ עשידי יד סטוג ךס א ןעגנעוב ןענָאק סע טעװ ,סערגָארּפ ןופ געװ ןפיוא ןײג

 1 ןסאמ

 רעקיטירק ןגנערטש םייב ןרָאװעג טלדנאװראפ רעטאעט עשידיי סָאד זיא ,ןעעז רימ יװ

 ןענָאק טעװ, סָאװ רָאטקאפ רוטלוק א ןיא *קלָאפ ןשידײ ןראפ הער א ןוא השוב א? ןופ

 ."ןסאמסקלַאפ עשידיי יד סטוג ךס א ןעגנערב

 '1885 ,ילוי ןפ:12 סעד ,קיטײרפ ,טשעראקוב 1:846:2104668 311 260 (



 -עגסיוא טָאה סָאװ עיצוטיטסניא ןא ןרָאװעג טייצ רעד ןיא זיא רעטאעט עשידיי סָאד

 .רענעמור יד ןשיװצ ךיוא רָאנ ,ןדיי ןשיװצ רָאנ טשינ תוחילש רוטלוק א טריפ

 ןסיורג ןיא  :רימ ןענעײל -- *ץאלאג ןופ רעטאעט עשידיי סָאד , -- :עיזנעצער א ןיא

 ןעגנולעטשרָאפ עירעס יד ּרָאפ טצעז -- עּפורט רעשינעמור א ןופ ןלעפסיוא ןבילוצ -- ,רעטאעט

 ןוא וקסעלוגָאמ ןועה יד ןופ גנוריפנַא רעד רעטנוא ,ןטסיטרא עשידיי ןופ ןייאראפ רעד

 ךס א ךיוא רָאנ ,ןדיי רָאנ טשינ טנװָא ןדעי וצ ןעיצ ןעגנולעטשרָאפ עקיזָאד יד .לעקניפ

 ןסייװ ייז .קיזומ רעלעניגירָא ןוא רעמענעגניא ןא ןופ ןגיצעגוצ ןרעװ עכלעוװ ,רענעמור

 יד עכלעװ ,תונברק יד רקיע רעד ןוא ןעגנוריפפיוא יד ןבױלוצּפָא ןוא ןצאשוצּפָא ,יוזאיוו

 םוצ טסרעו וד ןעװ ,תמא .גנומענרעטנוא ריא ןטלאהוצפיוא ידכ ,טגנערב עּפורט עגנוי

 טסיב וד ןעװ רעבָא ,תחנ םוש ןײק וצ טינ ריד סע טגָאז ,עּפורט רעשידיי א ןופ לָאמ ןטשרע

 סענעבילקעגסיוא טוג א ךיז ראפ טסָאה וד ;גנוניימ יד ןצנאג ןיא וטסטייב ,גנולעטשרָאפ א ייב

 עס סָאװ ץלא רוציקב ,ןעמויטסָאק ענײש ןוא עיינ ,עפורט עכײרלָאצ א טסעז ,ראוטרעפע

 ןא -- וקסעלוגָאמ רעה .סעּפורט עקידנרעדנאו ערעזדנוא ןופ ענייא ןייק טשינ ןגָאמראפ

 ךיוא יו ,עמיטש-ָאנארּפָאס רעשיטאפמיס א טימ לעקניפ יורפ ,רעקימָאק רעטנכייצעגסיוא

 -נוװאב וצ זיא סע .ןטנעמסידָאלּפא ןעמוקאב עכלעװ ,עטשרע יד ןענעז ,ןיײטשלעדע יורפ

 זיא ,אפוג ךיז ןופ רָאנ ,לוש רעלעיצעּפס {וש ןייק ןָא יװ ,עּפורט רעשידיי רעד ייב ןרעד

 וטסעטקערָאק :עד ףיוא סעסעיּפ ןופ ראוטרעּפער ןכײר א ןריטערּפרעטניא וצ ןעגנולעג ריא

 א טעדליבעג ךיז טָאה'ס וװ ,טָאטש רעזדנוא ןיא ןעמ טָאד ,ךמס טעד ףיוא עקאט .ןפוא

 וצ טדנעװעג ךיז ,םוענעטא ?ענופ עירעטָאל רעד תבוטל גנולעטשרָאפ א ןבעג וצ טעטימָאק

 רעײטשוצ ריא ןבעג וצ ןעװעג םיכסמ ןגינעגראפ טימ טָאה ע:לעװ ,עּפורט רעשידיי רעד

 רימ ןוא ןייג ןיא ןעמוקרָאפ טעװ גנולעטשרָאפ יד .עיצוטיטסניא-רוטלוק רעזדנוא ראפ

 יד ןרעה וצ טיײהנגעלעג יד קידנבָאה ,ןעמוק וצ ןליײא ךיז טעװ םלוע רעד זא ןבײלג

 רעקיוַָאד רעד יב תמחמ ,יעל 75000 ןעניװעג וצ טכיזסיוא יד ךיױוא יװ עפו-ט עשידיי

 (:.לטעצ-עירעטָאל א טסיזמוא ןעמוקאב רעכוזאב רעדעי טעװ גנולעטשרָאפ

 ןשידיי ןופ טָאבראפ ןכָאנ עינעמור ןיק ןעמוקעגקירוצ טשינ ןעדאפלָאג זיא ,טגָאזעג יו

 ןעגנויצאב יד לײװ ראפרעד רשפא ןעמוקעג קירוצ טשינ זיא רע .דנאלסור ןיא רעטאעט

 יז יװ םעד ךָאנ עטסעב יד ןופ ןעװעג טשינ ןענעז לעקניפ ןוא וקסעלוגָאמ ןוא םיא ןשיװצ

 טלָאװעג טשינ טָאה רע .רעטאעט ןײז טרירוקנָאק ןוא סעדא ןײיק ןרָאפע:גָאנ םיא ןענעז

 .עשראוו ןייק ןרָאּפעג רע זיא ראפרעד .טשעראקוב ןיא עגאל ענעגייא יד ןפאש

 ןעגנוגנידאב עלעירעטאמ ערעװש ןוא סעגירטניא-רעטאעט ענעדיישראפ בילוצ ,רעבָא

 ןרערט טימ ןבָאה ןשטנעמ ליפ, .עקירעמא ןייק ,1887 ןיא ,טרָאפ ןוא עשראוו רע טזָאלראפ

 ןשטנוװעג סטוג ליפ םיא ןוא ,טעָאּפ-סקלָאּפ ,ןביל ,ןטלא רעודנוא ,טיילגאב ןגיוא יד ןיא

 ."טלעוו רעײנ רעד ןיא

 ןזָאל עכלעװ םירחוס רעטאעט ןופ טצעזאב עניב יד עקירעמא ןיא רעבָא טפערט רע

 -אעט עשידי סָאד טו יו טסעפ רע טלעטש גנורעטיבראפ טימ .קוספ םוצ ןעמוק טשינ םיא

 ןעמעלבָארּפ יד ןופ ןוא עיצידארט רעשידיי רעטוג רעד ןופ ןרָאװעג טדמערפעגּפָא ןיא רעט

 ךיזטָאה רע סָאװ םעד ןופ -- ןטסימוא יװ -- ןוא .ןשטנעמ ןשידײ םעד ןריסערעטניא סָאװ

 1285 רעבָאטקָא ןט-18 ,קינײרפ ,טשעראקוב ןיא טקורדעגרעביא (1:216:112168 עץ, 40 (
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 -עג 1889 ןיא טָאה רעכלעװ ,ןוקסעלוגָאמ ָאד טכערט רע .ןדיימסיוא טשינ רע ןָאק טיהעג

 ."זיוה-ןרעּפָא ןעינעמור. סָאד קרָאי-וינ ןיא טעדנירג

 -עג ךיז ןבָאו ײו -- שינעגעגאב -- '*ורתי דחיוי א עדײב ראפ זיא שינעגעגאב יד

 .ןכָאטשעג יײז טָאה'ס ןוא טיירפ

 יד ןשיװצ ,1 דנאב ,'עמארד ןוא רעטאעט שידיי ןופ עטכישעג רעד ראפ וװיכרא. ןיא

 ,יקצאש בקעי ר'ד ןופ טריגאדער ןוא טלמאזעג ,"עיפארגָאיב סנעדאפלָאג וצ ןלאירעטאמ,

 ,'עקירעמא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעדאפלָאג, ןגעװ טכיראב א ךיוא ןאראפ זיא ,273 טײז

 :טגָאזעג טרעװ סע ן:לעװ ןיא

 ,רעטָאפ א יװ עקירעמא ןיײק טרָאּפ רֹע .עקירעמא ןײק ןעדאפדלָאג טמוק 1287 ןיא*
 קידנעמוק רעבָא .טעבראעגפיֹורַא ןייפ ךיז טָאה סָאװ ,דניק ןגייא ןײז ןעז טרָאפ רע:לעװ

 -רעטאעט עשידײ, עצנאג יד זא ,עקאט תמא .טשיוטטנא ןעדאפלָאג טביילב ,עקירעמא ןיק

 ןייז ןעז וצ ןיײא םיא טדאל ןעמ .ןז םינּפ לבקמ ןגעקטנא םיא טרָאּפ קרַאי-וינ ןופ *טלעו

 רעד ןופ ּפָא ךיז טגָאז ןעדאפלָאג רעבָא ,.זיוה-ןרעּפָא ןעינעמור , ןיא טריפעגפיוא *אב?וכ-רב.

 ,ןרעטאעט ןגײא ןא ןבָאה ךיא זומ ,רעטאעט ןיא ןײג וצ םוא , :קידנרעלקרעד ,גנודאלנייא

 ליװ רע זא ,שינערעהוצנָא ןא ןעװעג זיא סָאד .'ןייג טשינ ךיא ליװ רעטאעט ןדמערפ א ןיא

 -- הוקסעלוגָאמ זדנוא טלײצרעד -- רעבָא ןרָאיטקא יד .רעטאעט ןופ רָאטקעריד רעד ןרעװ

 יד טימ טדערעגפיונוצ ךיז טָאה ןעדאפדלָאג .רעטאעט םוצ םיא ןזָאלוצוצ טשינ ןסָאלשאב ןבָאה

 א ךָאנ רעבָא ,טלקנעװקעג לסיב א דיז ַײז ןבָאה בײהנָא ןיא .רעטאעט ןופ סרעשזדענעמ

 ."רָאטקעריד םעד ראפ ןענעדאפדלַאג ן:אמ וצ ןסָאלשאב ײז ןבָאד תעד;-בושי ןגנאל.

 עשידיי רעקרָאי--וינ רעד ןיא ,ןעדאפדלָאג טכעלטנפעראפ ,1888 ,ראונאי ןט--11 םעד

 רעטרעוװ יד טימ ןָא טנײה רע ןללעװ ,רעיושוצ יד וצ ףורפיוא ןײז ,,גנוטייצ עטרירטסוליא

 ןעדאפדלָאג .--רעטרעװ יד טימ טקידנעראפ ןוא-- ,,זיוד---ןרעּפָא--ןעינעמור ןיא ןעדאפדלָאג" --
 "!ָאד ןױש זיא

 רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא טײז ,ןפָאלראפ ןענעז רָאי ףלעװצ

 סָאװ ,קלָאפ רעזדנוא ראפ ךונ קידענעל א :טסײה סָאד ,רעטאעט שידיי א ןדנירנ ֹוצ עעדיא

 טשינ םיא טביױלרע טיצ יד ןוא טעברא ערעװש ןוא רחסמ טימ טקיטפעשאב קידנעטש זיא

 סָאד ןוא ןרָאיטקא יד ןענעז ןבאטשכוב יד ,עניב יד זיא ךוב סָאד--רפס א ןיא ןקוקוצניירצ

 .ןזעל וצ סָאד ימ ןעמענ טינ ךיז ףראד ןעמ ןײלא ךיז ראפ טדער ךוב

 ץראה סָאד ןוא ,ןענַאיצאנ ערעדנא ןופ טגלָאפראפ קידנעטש זיא דיי רעזדנוא יװ יוזא

 ײב עמצרד ענעגַײא ןײז ּפָא ךיז טליּפש דיי רעדעי יװ יוזא ,טרעטיבראכ גידנעטש םיא זיא

 -גיק יד ,טלעש ןוא טַײרש בײװ סָאד ,טגרָאזראפ זיא תיבה לענ רעד :םײה רעד ןיא ךיז

 וצ ןיהווו ןבָאה לָאז רע--רעטאעט סָאד--טרָא ןא טכאמעג םיא ךיא בָאה ,ןענײװ ךעלרעד

 ןצנאג םעד םיא ןגלָאפראפ סָאװ תוגאד ערעטיב ענייז ןופ ןדנוטש עכעלטע ףיוא ןפיולטנא

 ,תורצ ענײז ןסעגראפ רע זומ רעטאעט ןיא וצ טגנערב רע סָאװ ,ןדנוטש עקינײא יד .גָאט

 דלעג קינײװ ראפ ךיז טפיוק ןוא ןצנאט ןעז זומ רע ,ןעגניז ןרעה זומ רע ,ןכאל זומ רע

 סעשימָאק רָאנ ןסאפראפ וצ ןאלּפ ןײב קרי ןעװעג זיא ראפרעד :ןגינעגראפ סיורג ןיײיז

 "עטערעּפָא , טסײה'ס סָאװ ,עצנעט ןוא גנאזעג טימ

 סע ןעװו ,ןעײרפ ךיז זוכ טו סָאד כי טָאג ןעקנאד ךיא כָאה ליצ ןיימ

 ןרעװ טקעװרע זומ ןדיי ןדעי ןיא--ןעמולשיבא טימ ךיז טעזרעד תימלוש ןַײמ יו טרעהרעד

 ךיז זומ ןעמ -- אבכוכ-רב ןופ לכעטסאּפ סָאד םיא טגניז עמ ןעװ ,ליפעג עשיטָאירטאפ סָאד
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 יד ןיא ןצנגט ןשטנעכ לפיוו ןוא טינ ןײלא ךיז טנעקרעד לעכעל ינוק ןעװ ןכאלנַא טוג

 !הפוח רעד וצ ןקירדנעמש טריפ ןעכ יװ ןעעז ײז ןעװ לסעז

 !ךיז טיײירפ'מ רָאנ !טלעװ א זיא'ס ללכה

 טבעלרעד בָאד ךיא זיב ןענאטשעגסיוא רעבָא ךיא ןינ תורצ ליפיוו !ָאי :ךיז טיירפ'מ

 !ןעמוקעגנָא סָאד רינ זיא גנירג יוזא ?הגירדמ אזא ןיא -- רעטאעט סָאד--דניק ןיימ ןעז וצ

 טָאה רָאי בלאה א .ןרָאיטקא ײװצ טימ טליּפשעג ךיא בָאה קירוצ רָאי ףלעװצ טינ

 ךיא בַאד ןײלא .ענינ רעד ףיוא רעמיצנעיורפ א ןעז וצ ט:עלרעד בָאה ךיא זיב טרעיודעג

 ןיילא ,קיטש סָאד ןבירשעג ןײלא ,ןענַאיצארָאקעד יד טלָאמעג ןײלא ,עניב יד טכאמעג

 יאדוװא--טנרעלעגסיוא בָאד ךיא זיב---קימיכ יד טנרעלעג ןײלא ,קיזומ יד טלעטשעגנעמאזוצ

 טימ בָאד ךיא סָאװ ,געװ םעד ףיוא ןעמענ ערעדנא ןעװ טסנוק ענײק טצעי ןיוש זיא

 .ןטערטעגסיוא ימ רעסיורג

 סע ןכלעװ ףיוא ,טנײמעג סגנאפנַא בָאה ךיא סָאװ ,געװ רעד זיא סָאד טשינ רָאנ

 לסיבא ךיכ בָאה ךיא זא ןוא ןדיי ראפ רעטאעט שידײ א טכאמעג בָאה ךיא -- דניצא טײטש

 .ןעדמשּפַא רעטאעט סָאד טלָאװעג ןעכ טָאה טקוקראּכ

 סע ליװ םוקילבוּפ עשידיי סָאד זא ,טגײצרעביא ןיב ןוא טינ סע ליװ ךיא !ןײינ

 טיכ ,רעטאעט סעשטײד ןײיש א רעַײז רימ ןבָאה -- שטײד ןרעה ןעמ ליװ .טינ ךיוא

 עשיעפָארײא ןײא ןרעה רימ ןליװ :ןרָאיטקא עשטייד עטנכײצעגסיוא טימ קיטש עשטייד ענייש

 ןעז רעבָא ןעמ ליװ .ארעּפָא ןעסָארג ןעד ןיא ןיײג וצ יװ רעסעב טינ ןעמ ףראד ערעּפָא

 עשידי .ּרעטאעט ןשידי ןיא ןײג ןעמ זומ קיזומ עשידיי ןרעה ןעמ ליװ ,:ּפיט עשידיי

 .שידיי ןייז ןלָאזו ײז רָאנ קיטרא--סָארג ןענעז עציוו עשידיי ,ןייפ רעײז ךיוא ןענעז ןעידָאלעמ

 ,עיצילאג ,דנאלסור ,ןעינעמור :טלעװ רעצנאג רעד ןיא ןלעפעג זיא עשידיי סָאד ןוא

 .עקירעמא ןיא ַאד ךיוא ןוא ,דנאלגנע ,דנאלשטייד

 ךיא זיב טײײצ עצרוק א ןטראװ וצ ,םוקילבוּפ סעטצעשעג ןײמ ,סנײא רָאנ טעב ךיא

 רעדעי ,ןבעלפיוא רעדיװ טעװ ריא ןוא ןסעיּפ עײנ ענײמ עניב רעד ףיוא ןריפפיוא לעוװ

 רעטעברא רעדעי .רעטאעט ןשידיי םענופ לדיל א ןײװ עלעזעלג םייב ןעגניז רעדיו טעװ דיי

 ןשידײ ןיא טרעהעג טָאה רע סָאװ ,עידָאלעמ א ןעגניז טעברא רעד יײב רעדיװ טעװ

 .רעטאעט

 ,ךעלעדײ ,ךעלעקבָאב עסיײה" :עניײמ ןוװויוא ןיא טקוראפ רעקעב א טָאה לָאמניײיא טינ

 טימ סעקנישזָאר יד ליומ ריא טימ טעײקעג ןעיײנ םײב ןעכדעמ א טָאה לָאמנײא טינ--,,סײד

 ,שײלּפ סָאד טקאהעג טָאה רע דנרעװ רעשטוב א טָאה לָאמנײא טינ--תימלוש ןופ ןעלדנאמ

 סָאד טײרדעג ןישאמ רעד ײב רעקורדכוב א טָאד לָאמנײא טינ ,קידלּפאצ שירפ* ןעגנוזעג

 טמוק ןרעה ךָגנ טעװ ריא ,ןעידָאלעמ ענייש ןרעה ךָאנ טעװ ריא--אבכוכ-רב ןופ ןעכלימ

 !ָאד ןיוש זיא ןעדאפלדָאג--ןײג וצ רָאנ

 ןעז ךימ ךיא לעװ ,רעדירב עניימ יב עּפָארײא ןיא לאפייב טאהעג בָאה ךיא יװ יוזא ןוא

 ."ןלעפעג וצ רעדירב ענײמ עקירעמא ןיא ָאד ךיוא ןבערטשאב

 גנוקריוװסיוא ןא טאהעג טָאה דנאלסור ןיא רעטאעמ שידײ ןופ טָאבראפ רעד

 -רעװש רעד זא ןעוװעג םרוג טָאה רע .טלעװ רעצנאג רעד ןיא רעטאעט ןשידײ םעד ףיוא

 עכעלטע יד .עקירעמא ןײק ןייגרעבירא לָאז טײקיטעט-רעטאעט רעשידיי רעד ןופ טקנוּפ

 ,עינעמור ןײק ןעמוקעג ןענעז סָאװ סעּפורט יד ,דנאלסור ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ ןרָאיטקא

 ענעבױהעגנָא סָאד ןײז ךישממ טנַאקעג טשינ ןבָאה עשראוו ןייק ןרַאּפ סנעדאפדלָאג ךיוא יװ
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 ץלא יד טייל טײקיטעט-רעטאעט א ןעלקיװטנא טנַָאקעג ײז ןבָאה רעקינײװ ךָאנ ןוא קרעװ

 ןופ ,קיטירק-רעטאעט רעד ןופ ןעגנורעדָאּפ יד טיול ,ןעגנורעדָאפ ענעגייא ערעקידנסקאוו

 ךיז ןבָאו ףוס םוצ זיב .טלעװ רעד ןיא ללכב גנולקיװטנא--רעטאעט רעד ןופ ףוא םוקילבוּפ

 .עקירעמא ןיא טנגעגאב ןרענַאיּפ עלא

 טערט רע .גנורעדנע עסיוװעג א טײקיטעט סנעדאפדלָאג ןיא רָאפ טמוק טָאבראפ ןכָאנ

 "עלעדיי סָאד, סעדא ןיא טנײשרעד (1883) רָאי ןבלעז ןיא ךָאנ .טארעטיל סלא סיורא רעדיװ

 "עטסנרע ןוא עשיטסירָאמוה ,רעדילסקלָאפ רעשידיי גנולמאז

 ,עשראוו ויא רעטאעט א ןפאש וצ טײקכעלגעמ א ךיז טזײוװ סע רעבָא דלאביוו

 ןײק טרָאפ ןוא טײקיטעט עשירארעטיל ןײז רעביא טסײר ,סעדא ןעדאפדלָאג טזָאלראפ

 ןופ גנוריפפיוא רעד ךָאנ דלאב ,רעירפ ןיוש ןעדאפדלָאג ןיא ןיֹרָאג .ב טיול) .עשראוו

 ,רעטאעט א טרָאד ןענעפע וצ ידכ ,לעקניפ טימ ןעמאזוצ עשראוו ןיא ןעװעג ,"תימלוש"

 .(שינעבילרעד ןייק ןעמוקאב טינ טָאה רע רעבָא

 .'ףוב ,,רעטאעט ןיא ,עשראו ןיא ןעדאפדלָאג טליפש 87--1885 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא

 גינעק, עטערעּפָא ןיײז טריפעגפיוא ךיוא ָאד ןעדאפדלָאג טָאה ןסעיפ ערעדנא ןשיװצ

 ."שורושחא

 יד ןיא יו טעמכ ,גלָאפרעד ןסיורג א טאהעג ןבָאה עשראו ןיא ןעגנולעטשרַאּפ יד

 -עג יב לָאמ 150 ןעגנאגעג זיא *תימלוש. .עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיײ ןופ געט עטשרע

 לָאמסָאד--רעטאעט סנעדאפדלָאג ןגעװ לכיב לעיצעּפס א ןענישרעד זיא ָאד ךיוא .רעזייה עטקאּפ

 רעײז טָאד עשראוו ןיא עסערּפ עשידיי יד .חזמ עשוהי ןופ *"קחשי תמב. :שיערבעה ןיא

 וצ ךיז טמעש םוקילבוּפ רעײז זא ,דײרסױא ןטימ רעטאעט ןקיזָאד ןגעװ ןבירשעג ןטלעז

 -שידיי ,רעשיסור רעד ןופ רעבָא ןטנעדנָאפסערָאק רעװעשראװ יד .העטאעט ןשידיי ןיא ןייג

 סרעדנוזאב ,ןליּפש םעד ןגעװ ןבירשעג ןבָאה ,דנאלסור ןיא עסערּפ רעשידיי ןוא רעשיסור

 .ןסעיּפ עשירָאטסיה יד ןגעװ

 -עגּפָא ןעדאפדלָאג זיא ,רעטאעט ןופ עשרָאטקעריד רעשיסור רעד מימ ךוסכס א ךָאנ

 1887 ןיא טרָאד ןופ ןוא עשראװ ןייק ןעמוקעגקירוצ דלאב רעבָא זיא ,שזדָאל ןייק ןרָאפ

 .עקירעמא ןייק ןרָאפעגּפָא

 ןיא ןפאש סנעדאפדלָאג וצ סקידנגלָאפ ןקרעמאב לעקניפ .וא ןוא רעדנעלסיוא .נ

 טנגעגאב טנעָאנ יוזא ךיז טָאה ןעדאפדלָאג ןעװ ןרָאי יד ןיא זא זיא קידריװקרעמ* :עשראוו

 ןקורדנײא ענייז רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ ןייא ןייק ןפאשעג טינ ךָאד רע טָאה ,סוטנדיי ןשיליופ ןטימ

 טָאד ןעדאפדלָאג זא ,דָארג ןסייװ רימ ,טלגיפשעגּפָא ןרעװ לָאז ןבעל ןשידיי שילױוּפ ןופ

 רעכלעוװװ טימ ,הביבס יד קרעוװ עשיטאמארד ןיא ןריזילאער טרָא ןּפיוא ךײײלג עבט א טאהעג

 טריפעגנירא "ךעלמעלינוק ייװצ יד" עסעיּפ ןײז ןיא רע טָאה יוזא .טנגעגעב ךי; טָאה רע

 ,קישטאירדָאפ רעד" עסעיּפ רעד ןיא .ןשזאנָאסרעּפ רעגרעבמעל טימ גרעבמעל טָאטש יד

 ךיוא ןוא המחלמ רעשיקרעט-שיסור רעד םורא הביבס רעטשעראקוב יד ןעמונעגפיוא רע טָאה

 ,סידריװקרעמ רעבירעד זיא סע .ןסעיּפ ענייז ןיא טלגיּפשעגּפָא רע טָאה הביבס רעסעדא יד

 ןײז ןיא ןרוּפש ענייק ןּבָאה ,ןליופ ןיא טכארבראפ טָאה ןעדאפדלָאג עכלעװ ,ןרָאי יד סָאװ

 רעד ןיא טכאמעג טָאה עקיועמא ןײק רָאפקעװא סנעדאפדלָאג ,רעבָא "...ןזָאלעג טינ ןפאש

 םעד טליפרעד לָאמאטימ טָאה ןעמ .םשור ןסיורג א דנאלסור ןיא הביבס-רוטלוק רעקיטלָאמעוד

 .טײקיטעט-רעטאעט ןײײז ןופ טייטאב
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 -אוויפס רַאיטקא םעד ןוא יורפ ןייז טימ ןעמוקעגנָא ןעדאפדלָאג ןיא קרָאי-וינ ןייק

 -רוה ןוא רענײטאל םירבחכ יד טימ סעּפורט עקינײא טליּפשעג טלָאמעד ןבָאה ָאד .יקסוװַָאק

 .ןענעדאפדלָאג טנו:קעג ןבָאה סעּפורט רעקרָאי-וינ יד ןופ ןרָאיטקא יד .ץיּפש רעד ןיא ץיוו

 רעדָא ,ןסעיּפ ענַײז ןיא רעדָא .ןרָאיטקא סנעדאפדלָאג טימ טליּפשעג רעירפ ןיוש ןבָאה ײז

 -אעט. עשידיײ עצנאג יד זיא .עּפָארײא ןיא עּפורט סנעדאפדלָאג ןופ טמאטשעג ןבָאה יז

 .טסעג יד ןייז םינּפ-לבקמ ןרָאפעגסיורא "טלעוו-רעט

 :('גָאט, ןיא) תונורכז עניײז ןיא םעד ןגעװ טלײצרעד רעלסעק דוד

 עינאפמַאק עצנאג יד .ףיש רעד ייב ןענעדאפדלָאג ןטראװּפָא ןעמוקעג עלא ןענעז רימ;,

 -פיורא ךיז ןבָאה רימ טײוװ יו ןזייו טלָאװעג ,סנטשרע ,ןבָאה רימ .ןעװעג טרָאד זיא

 רימ סוג יװ ןזייו טלָאװעג ךיוא ,סנטייװצ םיא ןבָאה רימ .עקירעמא ןיא טעבראעג

 ןײז וצ רעטאעט ןיא ןדאלעגנייא ךיײלג ןיקסװָאקאוװיּפס ןוא םיא ןבָאה רימ .ןליּפש ןענָאק

 רימ .דובּפ ןײז וצ לעיצעפס ,טנװָא םענעי ןליּפש טלָאװעג ןבָאה רימ סָאװ ,'אבלוכ רב?

 -דניירפ רעזדנוא טײקראבקנאד טימ ןעמעננָא טעװ ןעדאפדלָאג זא ,רעכיז ןעװעג ןענעז

 וצ ןעמוקוצניײרא טסאּפעג טינ טָאה ןעדאפדלָאג .ןביהעגנָא טשינרָאג ךיז טָאה סע .טפאש

 ןײז ןפראוווצקעוא טסאפעג טינ טָאה ןענעדאפדלָאג .טסאג רעכעלטניײװעג א סלא זדנוא

 יאנת רעד ןוא--יאנת ןײא ףיוא רעבָא ,זדנוא וצ ןײרא טלָאװעג טָאה רע ןוא ,סוחי ןשימײד

 ,ןרעטרעװ ענײז ןסעגראפ טינ ןַאק ךיא .רָאטקעריד רעזדנוא ןבײלב לָאז רע זא ,ןעװענ זיא

 ןיא ןײג וצ םוא. :ןגיוא יד ןיא טגָאזעג ןעמעלא זדנוא ןפָא ןוא רָאלק ןאד טָאה רע עכלעוו

 ."ןײג טינ ךיא לעװ רעטאעט ןדמערפ א ןיא .רעטאעט ןגיא ןא ןבָאד ךיא זומ ,רעטאעט א

 ןוא ןקָארשרעד ךיז ,עניילק יד יװ עסיורג יד ,עלא רימ ןבָאז ,רעטרעװ עכלעזא טרעזרעד

 יד .קידנעמוקנָא ףלָאװ א ןעעזרעד יז ןעװ ,ןסּפעש עדאטס א יװ ןבילקעגנעמאזוצ ךיז

 ערענעלק יד ,זדנוא רעביא טפאשרעריפ רעײז ןרילראפ וצ טאהעג ארומ ךאפנייא ןבָאה עסיורג

 טא-עג זיא סע יװ ןיוש ךיז ןבָאה יז לײװ ,תורצ עיײנ ראפ ןקָארשעג טּפױהרעביא ךיז ןבָאה

 .יעטלא יד טימ טבעלעגנייא

 :טביירש ,.רעטאעט ןשידיי ןופ עטלישעג יד, ןײז ןיא טרעפייז זשמ

 טכיזבא רעד טימ ,ןעמוקעג קרָאי-וינ ךָאנ עּפָארײא ןופ זיא ןעדאפדלָאג ם"רבא...;

 ןיא דָארג רעבָא .ןפאש וצ ראוטרעּפער ןשידיײי ןטוג ןײא ןוא ןטײל וצ עניב עשידיי יד

 טכאמעג תחא-די סרעטאעט עשידיײי עדײב ןופ סעינאּפמָאק יד ןבָאה טקנוּפ ןקיטי:יװ םעד

 א טימ רא טרעּפער ןייז עדייב ןבָאה יײז שטָאכ ,ןזָאלעגוצ טינ עניב רעד וצ םיא ןבָאה ןוא

 עמאנ-נײא ערעסערג יײז ןבָאה ןסעיּפ ענייז שטָאנ ןוא ,טליּפשעג עבילרָאפ עסיװעג

 ןקיטרעפטכער רעליּפשיש יד .ןרָאטױא ערעדנא ןופ ןסעיפ קאפ רעצנאג רעד יװ ןבעגעג

 םהרבא ײז טלָאװ ,ײז ןגָאז ,סנטשרע :םיצורית יײוװצ טימ גנוזײװקירוצ עטכטרעגמוא עזיד

 -ײװ רעײז רע זיא סנטיײיװצ ןוא ,עּפָארײא ןיא ןַאטעג סָאד טָאד רע יװ טפאלקשראפ ןעדאפדלָאג

 רעבָא .עסעיּפ א ןָא טביײײרש רע ןיב גנאל רעײז טמענ םיא יב ,טסייה סָאד ,ויטקודָארּפ קינ

 ןבילג וצ ןעװעג 'ויאנ יוזא טינרַאג זיא ןעדאפדלָאג םהרבא ! שלאפ ןעניײז םיצורית עדייב

 זיא טגנאלראפ יז ןופ טָאה רע סָאװ ץלא :ןפאלקשראפ ןצעמע ןעמ ןָאק עקירעמא ןיא זא

 סָאװ ןוא ,ןטכורפ עריא ןסינעג וצ ןוא רעליּפשיוש עטכע יװ עניב יד ןטיה וצ ןעװעג רָאנ

 -סיױא רעטכעלש א רַאנ סָאד זיא ,טײקיװיטקודָארּפמוא סנעדאפדלָאג םהרבא וצ ךיײײש זיא סע

 ןָאזעס א ןיא ןסעיּפ ײװצ סנעדאפדלָאג םהרבא זא ,טוג רעײז ןסייו רעליּפשיוש יד .דיײיר

 -יט:יר רעד .ןרָאטוא ערעדנא ןופ ןסעיּפ דנצוד רעצנאג א יװ ןבעגעג טלעג רעמ ןטלָאװ
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 טינ עניב רעד וצ ןעדאפדלָאג םהרבא ןלאינעשז םעד ןבָאה יײז סָאװראפ םעד ףיוא ץורית העק

 -אב טלָאמעד ןיוש ךיז ןבָאד סרעטאעט עדײב ןופ רעליּפשיש יד סָאד ,רעד ןיא ,ןזָאלעגוצ

 ןדרָאל ,ןפארג ,ןטשריפ ,ןצנַירּפ ,םינלמ ,םירסיק ןופ ןלָאר יד ןיא ןוא "סראטס. סלא ט?:ארט

 -שימ ,ןעדאפדלָאג םורבא ןוא .ןליּפש וצ ןעװעג "רעמענעגנייא. ןיוש ייז זיא ןענָאראב ןוא

 ."!ןדיי א רעבָא ןוא ןדיי א רעדיװ ?ןפאש רע ןָאק סָאװ ,טגָאזעג סנייט

 ,ןןאמרעבליז רתסא ןוא השמ :ײז ןשיװצ -- עּפורט א ןבילקעגפיונוצ טָאה ןעדאפלַָאג

 -פיוא -- ןיֹרָאג .ב טיול טָאה רע רעכלעוװו טימ -- לעקניפ סירָאמ ןוא ּפראק עיפָאס ןוא סקאמ

 -רעביוצ יד" .נ .א יזַָאלב סורדוט, ,עסעיּפ עטלא ןייז זיױה-ןרעּפָא ןעינעמור ןיא טריפעג

 ."טיײּפמָארט

 ענײז טיול) טפָאה רע וװ ,זיראפ ןיא ןעדאפדלַאג ןיוש ךיז טניפעג 1889 רעבָאטקָא

 ."ןטפעשעג עטוג ןכאמ ןוא רעטאעט שידײ א ןגײלראפ, וצ (םכילע-םולש וצ וװירב

 ראפ עיפארגָאיבַאטױא ןײז ךיוא ָאד טבײרש רע) קיטעט רעײז שירארעטיל שטָאכ

 עשידיי א (1889 רעבמעצעד ךרעב) ןעדאפדלָאג טריזינאגרָא (ךעלטעלב-בוט-םוי סעקינימ

 .ןליּפש וצ טרעהעגפיוא עּפֹורט יד טָאה רָאי בלאה א ךיז ןרעטאמ ןכָאנ .עּפורט

 וירב א םענייז ןיא .עקירעיורט א רָאג טציא זיא עגאל עלעירעטאמ סנעדאפדלָאג

 ענייז קורד םוצ ןפיוקראפ וצ. לָאמא ךָאנ רע טעב ,ןַאזעניד וצ (1890 יאמ 12 זיראפ)

 תיבה-לעב רעד .ןעגנוגנידאב עטסרעװש יד ףיוא ןוא זײרּפ ןדעי ראפ קרעװ (סנעדאפדלָאג)

 יוש ןקוק רימ -- ,טלעג-הריד ךָאנ טקישעגניירא לָאמ עכעלטע ןיוש טָאה (זיוצנארפ רעד)

 *.ףעדײלק ףיוא טינ ןיוש ןקוק רימ ,ןסע ףיוא טינ

 בָאה ךיא סָאװ ,קנערק יד ךָאד טסײװ ריא. :רע טביײרש ן'רמש וצ וװירב א ןיא

 -אב סָאד ...טולב טימ ןטײצ וצ ײּפש ןוא אמטסא דײל ךיא :רעטאעט ןופ טרָאּפשעגּפָא רימ

 רימ זיא ,גנוגנערטשנָא עקיטסײג ןוא עשיזיפ יד ,טסייה סָאד ,רעטאעט סָאד טײװ יװ טזײוװ

 .ןרעטלע עטנוזעג ןופ ןיב ןוא ןעװעג טנוועג קידנעטש ןיב ךיא ןעד ;ןרָאי יד ןעגנאגרעד

 ךיז טפיוהרעביא ןוא ןעגנערטשנָא טינ ךימ ךיא רַאט ראפרעד ,סָאד זיא יוזא ,ןלאפראפ ,רָאנ

 ."ןרעגרע טינ

 רע וװ ,גרעבמעל ןייק (1890 רעבָאטקָא) ּפָא טרָאּפ ןוא זיראפ טזָאלראפ ןעדאפדלָאג

 עצנאג סָאד םיא טימ ךיז טריסערעטניאראפ ָאד .רעטכיד-סקלָאּפ סלא רעלוּפָאּפ רעײז ויא

 ףיוא טריפ רע וװ ,רעטאעט ןשידיײי סלעּפמיג ןיא ןײרא טערט רע .ןבעל עכעלטנפע עשידיי

 יד רעדָא ןאמלעזָאי יבר;, ךיוא רע טקידנעראפ ָאד .ןסעיּפ עטליּפשעג רעירפ ןיוש עקינייא

 טָאה רע עכלעװ ,"רעדליב 23 ןוא ןטקא 5 ןיא עטערעּפָא עשירַאטסיה, ,'סאזלע ןופ תורזג

 עטצרעּפָא יד טריפעגפיוא ךיוא רע טָאה גרעבמעל ןיא .זיראּפ ןיא ךָאנ ןביירש ןביוהעגנָא

 ."דלישטָאר,

 םעד גרעבמעל ןיא ףיוא טריפ ןוא ןָא טבײרש ןעדאפדלָאג עכלעוװ ,עסעיּפ עטצעל יד

 סלא ןדיי ןעשיסור רעד רעדליב-ןכָאּפע; -- "ןטייצ סחישמ,; :זיא ,1891 רעבמעצעד ןטי5

 קיזומ) ."ןרעדליב 30 ןיא ןעגנולדנאװרעפ 4 ,ןטקא 6 ןיא עצנעט ןוא גנאזעג טימ ליּפשיוש

 .(רעטומלרעּפ ןרהא ןופ טלעטשעגפיונוצ
 ןדנובראפ -- לעקניפ .וא ןוא רעדנעלסיוא .נ טיול--זיא עסעיפ רעד ןופ טעשזוס רעד,

 ןיא רָאפ ןעמוק ןטקא ײרד עטשרע יד :ןטײװצ א ןיא דנאל ןייא ןופ ןעגנורעדנאוורעביא טימ

 טקא ןטצעל םעד טימ עניטסעלאּפ ןיא רעטפניפ רעד ,עקירעמא ןיא רעטרעפ רעד ,דנאלסור

 .*עעדיא-ןויצ-תבח רעד ןופ זָאעטָאּפא םעד ןבעג טלָאװעג ןעדאפדלָאג טָאה עניעסעלאּפ ןיא
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 טגָארט רעטרע ליפ ןיא רעבָא ,טרעװ ןשירעלטסניק ןסיורג ןייק טינ טָאה עסעיּפ יד

 עקירעמא ןופ ןקורדניײא סנעדאפדלָאג זא ,טזײװאב ןוא רעטקאראכ ןשיפארגָאיבַאטױא ןא יז

 .'םזימיטּפָא ןופ טייו ץנאג ןענעז

 -עלב עשירארעטיל. ןיא סרוקײרד .ל טבײרש *"ןבעל.-רעטאעט ןקיטלַאמעד ןגעוו

 טָאה ,ןסעיּפ-רעטאעט ענייז ןבירשעג טרָאד טָאו -רעטאעט ןשידיי ןופ עטאט" רעד. :'רעט

 ןצנאג םענופ טיהנזעװנָא רעד ןיא סעבָארּפ יד טימ טריפעגנָא ןוא סט:אמעגנייא ןסעגעג

 ענײיז ןוא "ןטאט. םעד טזײּכשעג ןבָאה סָאװ ,'רעדניק רעגרעבמעל, ,"רעדירב עטוג, םלוע

 א ןעװעג זיא רעליּפשיוש ןוא םוקילבופ ןשיװצ טקאטנַאק רעד .ןרָאיטקא יד -- רעדניק

 ףיוא טינ .בוקילבופ ןופ ןרָאװעג ןטלא :עגסיוא ןאד ןענעז ןרַאיטקא יד .רעטנעָאנ רַָאג

 ,דוקילבוּפ סָאד :שממ עקאט רָאנ ,ןטעליב ךרוד ,עסאק-רעטאעט רעד ךרוד ,ןגעװו עקיטיײז

 הרבה רעד :'רוטאנ ןיא .ןסע ןבעגעג גָאטײב טָאה ,רעטאעט ןיא ןעמוקעג טנװָא ןיא סָאװ

 טל ,טײקכעלגעמ טיול ,ןגָארט וצ סעּפע טכארבעג טָאה "רעדורב רעטוג, רעדעי .ןרָאיטקא

 -גנאזעג ןײא ןשיװצ ,טײצ-גָאטימ וצ .ןצראה ןלופ ןופ רעבָא ,ןגָארטעג טָאה ענעשעק יד

 -ןטרָאג רעד ןופ רעטערב יד ףיוא ןרָאװעג טריטעּפער זיא סָאװ ,ןטײװצ םעד ןוא רעמונ

 רעד .ּפעניײא ןיא םוקילבופ ןוא רעליכשיוש ,ןשיט יד ײב טצעזעג ךיז ןעמ טָאה ,ע

 -עג ביל ןבָאז "רעדניק רעגרעבמעל . .ןסעגעג טָאה רָאיטקא רעד ןוא ןבעגעג טָאה -דְלָאיי

 ."רעטאעט שידיי רעייז טאה

 -וינ ןיא טלײצרעד ,לעּפמיג יב טליּפשעג טלָאמעד טָאה רעכלעװ ,רילעװָאי ןמלק

 ן,ײװ וצ ןכוזראפ טלאמעג ,קידנריסישזער ,טָאה ןעדאפדלָאג, זא ,"'ךוב-ןעדאפדלָאג , רעקרַאי

 ןעװ-ןטלעז םיא ןענעז ןכוזראפ יד רעבָא ,ןליּפש וצ יװ סעסירטקא ןוא ןרָאיטקא יד

 א ןעגנולעג םיא געלפ רעמ ךס א ,רעליּפשיוש ןײק ןעװעג טינ ןײלא זיא רע .ןעגנולעג

 -רעד רעליּפשיוש יד ראפ טגעלפ רע .טעברא ןיז ןופ לײט רעשירעסישזער-ןייר רעטײװצ

 יד טָאה סָאד .טריפעגפיוא טָאו רע סָאװ ,ןסעיּפ ענײז ןופ רעטקאראכ ןדעי ןרעלק

 טפור'מ סָאװ ,טנרעלעג ןענעדאפדלָאג ייב ןבָאה יײז .ןפלָאהעגסיורא ךס א רעליּפשיױש

 א ךיוא ךיז טָאה ןעדאפדלָאג .ןליּפש יז טײג'מ רעדיײא עלָאר א ןסאפפיוא ,ןטייצ עקיטניײה

 ,עװיטימירפ א ןעװעג זיא קינכעט יד .ןעקעּכע עשינעצס ןטעבראסיוא טימ ןבעגעגּפָא ךס

 טימ ןָאטוצפיוא ךס א ןעגנולעג לָאמטּפָא זיא "עניב רעשידיײ רעד ןופ רעטאפ םעד, רעבָא

 -נפלָאהאבמוא רעד ייב ןוא ךס א טאהעג רע טָאה עיזאטנאפ עשינעצס .ןעלטימ עכאפנייא

 טפָא רע טַאה ןֹרָאי ענעי ןיא צלניב רעשידיי רעד ןופ טײקמערַא רעשינכעט ןוא טייק

 רעײז -- טײצ רענעי ראפ -- רע טָאה יוזא .ןעקעפע עשינעצס עלופסקורדנייא טעבראעגסיוא

 ץלאז קיטש א ןיא טלדנאווראפ טרעװ בייו סטול יװ ענעצס יד טעבראעגסיוא ןעגנולעג

 ראפ .('קחצי תדקע, ןיא) ןקחצי ןעליוק ןמהרבא טינ טוָאל סָאװ ,ךאלמ א ןופ ןעילפנָא סָאד ןֹוא

 רעיײז ןעדאפדלַאג זיא ,ןסעיּפ יד וצ קיזומ ןײז ראפ ןוא ןסעיּפ ענײז ראפ יװ ,ןכאז עלא יד

 -ער ןײז ראפ .דובכה-תארי טימ םיא וצ ןגיוצאב ךיז ןבָאה עלא .ןרָאװעג טצעשעג ךיוה

 סלעפמיג רעב בקעי ןיא טלאהעג ןײש א ןעמוקאב בגא ןעדאפדלָאג טָאה טעברא רעשירעסישז

 ."רעטאעט

 ןיא טלײצרעד ,לעּכמיג יב טליּפשעג ךיוא טלָאמעד טָאה עכלעװ ,שילאק אטרעב

 -אפדלָאג טימ טבעלעגרעביא רימ ןבָאה טײצ ענײש עטוג א, :("גָאט, ןיא) תונורכו עריא

 ןדעי ןיא ןרַאװעג רעקיטכיל זיא ,רעטאעט ןופ לעװש יד ןטָארטאב רָאנ רע טָאה .ןעד
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 ןוא רעצרעה ערעזדנוא טלטרעצעג ןוא טמעראװעג טָאה לכימש רעקיטומטוג ןייז .עלעקניוו

 ,ןשטנעמ ּפיט םעד ןופ ןעװעג זיא ןעדאפדלָאג .ראבקנאד ...רעייז ראפרעד ןעװעג םיא ןענעז רימ

 סָאװ ,ןשטנעמ עזײב ,עדליװ ןופ קורדניא םעד ײז ןכאמ ,טרעטסײגאב ןרעװ יז זא ,סָאװ

 ןעקנירטסיוא טנַָאקעג טָאה ןעדאפדלָאנ .ןענעגרהרעד וצ ןצעמע טײרג ײז ןענעז טַא-טָא

 ."טקוקעגמוא ךיז טָאה ןעמ רעדייא ייט רעזעלג ןצכעז

 -סניג ןעװעג טינ -- יקצאש בקעי .רד טיול -- זיא ןדָאב רענאיצילאג רעד רעבָא,

 -- עסאמ יד ןגעקאד ,טרילימיסא ןעװעג זיא ץנעגילעטניא יד .רעטאעט שידײ א ראפ קיט

 י"ןטנאידעמָאק, עשידיי יד ףיוא םורק טקוקעג ,ךיז טײטשראפ ,טָאה ןוא םורפ שיטאנאפ

 סיורא זיא ןוא רָאטקעריד ןטימ טגירקעצ ןעדאפלַאג ךיז טָאה ,רעביא טיג ןירָאג .ב יװ

 טרפב ןוא ןעװעג טינ תילכת-לעב ןײק ןטײצ עטסעב ענייז ןיא זיא ןעדאפדלָאג :רעטאעט ןופ

 סיורא זיא רע ןעװ ןוא .רָאטקעריד ןעמערָא ןא ןופ תורינש ןעמענ טפראדעג טָאה רע ןעװ

 טגעלפ רע ןעװ ,טײצ רעד ןיא ןרעגנוה וצ ןעמוקעגסיוא טושּפ עקאט םיא זיא ,רעטאעט ןופ

 ןופ טרעהרעד טָאה רע ןוא גרעבמעל ןופ ןסאג עשידיײי יד רעביא ןריצאפש רעקירעגנוה א

 ,ןטערעּפָא ענײז ןופ רעדיל יד טגניז ןעמ ןוא חמשמ ךיז זיא ןעמ יװ רעזייה ענעטכיולאב-לעה

 םורא ךיז טּפעלש יז ןופ טייו טינ זא ,ןטרָאד ייז ןסייװ" :טגערפעג שואי טימ רע טָאה

 .יןליטש וצ רעגנוה ןײיז סָאװ טימ טינ טסײװ ןוא רעסאפראפ רעד

 1892 ילֹוי ןיא ןיוש זיא רע ווו ,עינעמור ןייק ןרָאּפעג ןעדאפדלָאג זיא עיצילאג ןופ

 יד ןפָארטעג טָאה רע ווו "'עצינגישז, רעטאעט ןיא רָאטקעריד סלא טשעראקוב ןיא קיטעט

 לראק ןוא שילאק בקעי טכארבעגרעבירא דלאב טָאה רע .עּפורט-ןאמרעקוצ-וקסעלאגעס

 וצ ןגיױצעגוצ רע טָאה ךָאנרעד .,טָאבעג עטנעצ סָאד" טריפעגפיוא יײז טימ ןוא קעמארש

 'גרעבנעדלָאג ,רעטָאפ ריא טימ (לעבָאל רעטעּפש) רעלטיירט עניוװלאמ עּפורט רעקיזָאד רעד

 אטרעב טבירש םעד ןגעװ .טשעראקוב ןיא ןסעזעג טינ גנאל זיא ןעדאפדלָֿאג רעבָא

 רע סָאװ סָאד רעמ טינ זיא טעעראקוב זא ,ןסָאלשאב טָאד ןעדאפדלָאג :(.גָאט. ןיא) שילאק

 דלָאג .(העיסנ) עדזאי רעײנ א'וצ ןטײרגוצוצ ךיז ןביוהעגנָא ןוא ,ןיז לָאז סע זא טלָאװעג טָאה

 ןיא ןגיוצעג םיא טָאה סע .טרָא ןא ףיוא ןציזניא טנָאקעג טינ טּפיוהרעביא טָאה ןעדאפ

 ראפ ןלעװ ,ןעמוק טינ לָאז רע ווו זא ,טסווועג טוג ץנאג טָאה רע ןוא ןײרא טלעװ רעד

 ןיש ךיז טקאפ ןעדאפדלָאג זא ,רימ ןרעה ןגרָאמירפ םענייש א ןיא .ןפָא ןריט יד ןייז םיא

 יד ךיז טָאז ןעדאפדלָאג טימ .קיטעמוא ןרָאװעג ןעמעלא זיא ס ןוא ,ןײרא געװ ןיא

 זיא סע .ןילּפיצסיד לקיטש א ןעװעג זיא סע .גנונעדרָא ןיא ןטלאהעג טפאשלעזעג-רעטאעט

 .ןבָאה וצ ץרא-דרד ןעמעוװ ראפ ןעוועג

 קחצי תדקע' ןײז לָאמ ןטשרע םוצ ןעדאפדלָאג ףיוא ָאד טריפ ,ץאלאג ןיא ןעמוקעג

 דנומגיז טימ ',רעדליב 40 ןוא וטקא 4 ןיא עטעדעּפָא עשילביב ,.הרומעו םודס תכפהמ ןוא

 ."הרש* סלא לעבאל עניװלאמ ןוא (טרעבליז בקעי טימ רעטעּפש) ,םהרבא* סלא טדראה

 טגָאז .אעטאטילאגע* ךארפש רעשינעמוו ןיא טפירשטײצ רעשידיי רעד ןיא סנָאנא ןא

 ןיא ןרעװ טליּפשעג טעװ ,1895 ,ראונאי ןט--15 ןוא ןט--14 םעד ,קיטנוז ןוא תבש זא ןָא

 עשירָאטסיה ,,הדוהי ןופ ךלמ רעד לובאטסירא" רעדָא *איבנה והילא. רעטאעט "אצינגישז;
 .רעטומלרעּפ :קיזומ ,ץאק קיציא ןופ ,ןטקא ףניפ ןיא עסעיּפ

 ,טָאה רע ןעװ זא ,.ךוב-ןעדאפדלאג* רעקרָאיײ-זינ ןיא טליײצרעד רילעװָאי ןמלק

 ןעמוקעג ץיװָאנרעשט ןיק זיא* ,רעטאעט-טָאטש רעציװַָאנרעשט ןיא עּפורט א טימ טליפשעג

 רעטײרב רעד .טָאטש ןיא רעדורפיוא ןא טכאמעג טָאה ןעמוק ןייז .ןיילא ןעדאפדלָאג טסאג-וצ
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 ביל םיא טָאה'מ ןוא םינוגנ ןוא ןסעיּפ עניײיז ןופ ןענעדאכדלָאג טנעקעג לסיבא ןיוש טָאה םלוע

 -םוי עלעיצעפס א ןרָאװעג ןבעגעג רעטאעט-טָאטש ןיא םיא ראפ טלָאמעד זיא סע .טאהעג

 ..גנולעטשרָאפ עקידבוט

 רע טָאז טרַאד .סאי ןיא עּכורט א טימ טליּפשעג רעילעװַָאי טאה ,1895 רָאי ןיא

 .סטוג סעלא טימ ןוא גנאזעג טימ עסעיּפ עײנ א ןביושעגנָא טָאד ןעדאפדלָאג זא טרעהעג

 םיײב סיוא קראטש טמענ קרעװ-עניב יײנ סנעדאכדלָאג זא ןסירג ןעמונעגּפָא ךיוא טָאה רע

 .טשעראקוב ןיא טלָאמעד יז ןעמ טָאה טליפשעג ןוא ,קחצי תדקע" ןעװעג זיא עסעיפ יד .םלוע

 ןדנעװ ןופ ?יז ןעמ טמענ וװ רעבָא ,עסעיּפ יד ןגירק טלָאװעג רעײז טָאד רעילעװָאי

 טָאה'מ ,טסוװעג טינ ןטײצ ענעי ןיא ןעמ טָאה ,טכער יד םיא אב ןפיוק ןוא רָאטוא םוצ ךיז

 זיא ,דלעכנרעב ,ןאמרעגנוי א .קילג א ןפָארטעג רעבָא טָאה .קידנסיװטשינ טכאמעג ךיז

 :טנַאזעג ןוא ןרילעװָאי וצ ןעמוקעג

 "קחצי תדקע, עסעיּפ סנעדאפדלַאג בָאה ךיא --

 ׂ ?יז וטסָאה וװ --

 .פָאק ןיא =

 ?ּפָאק ןיא טסײהד סָאװ

 ךיא זיב ,'קהצי תדקע. ןעז ןײרא רעטאעט ןיא טנװָא ןדעי ןעגנאגעג ןיב ךיא --

 .קינײװנסיוא ףיוא קיטש עצנאג סָאד טנרעלעגסיוא ךיז בָאד

 ?םקינןגיב יד ,קיחװמ יד ןוא .וני--

 .ךיוא ךיא בָאה --

 פאק ןיא רייצא אש -

 .מָאק ןיא ךיוא ,ָאי --

 ?ןוטעג סע ריא טָאה סָאװ בילוצ --

 .ןגעװ ןגינעגראפ ןגייא ןיימ ןופ --

 ?קיזומ רעד טימ עסעיּפ יד ןבעג רימ ריא טנעק --

 ;דוככ ןטסערנ ןטימ --

 תדיקצ, ןופ ןציטָאנ ךס א טכאמעג טָאד דלעפנרעב זא ,ןזיװעגסיורא ךיז טָאה'ס

 םעד טָאה רע .טרָאװ אב טרָאװ טעמכ טקנעדעג עקאט רע טָאה עקירעביא סָאד ןוא *קחצי

 םעד ראפ ןעגנוזעג רע טָאד ךָאנרעד .ןרילעװַאי ןבעגעגרעביא ןוא ןבירשעגפיוא טסקעט

 . ןטָאנ ףיוא . ןבירשראפ ײז טָאז רעקיזומ רעד ןוא םינוגינ יד רעטומלרעּפ רעקיזומ

 רילעװַָאי .'קחצי תדקע. טליּפשעג סאי ןיא ןיוש ןעמ טָאה םורא געט עכעלטע ןיא

 הרש טליּפשעג טָאד שילאק אטרעב ןוא םדרבא טליּפשעג ןיילא ,טריפעגפיוא קיטש סָאד טָאה

 .סאי ןיא טעװאיעג ןעדאפדלָאג רעבָא ךיז טָאה םיצולּפ .גלָאפרעד טאהעג טָאה עסעיּפ יד

 .ןעמוקעג רע זיא ,'קחצי תדקע, ָאד טליּפש ןעמ זא טסוװרעד ךיז טָאה רע

 טנאהרעביוא ןא טאהעג .עינעמור ןיא רעטאעט עשידי סָאד ןיוש טָאה טייצ רענעי וצ

 -עמור םענופ טנעה יד ןיא ןגעלצג זיא סָאװ ,טכאמ-רוזנעצ יד ןעװעג זיא סָאד .ךיז רעביא

 רָאנ ,ןסעיּפ טרירוזנעצ רָאנ טינ טָאה "רעטאעט-לאנָאיצאנ, סָאד ."רעטעעט-לאנָאיצאנ ,ןשינ

 טלדנאדעג ךיז טָאה'ס ןעװ ,םינינע-רעטאעט ערעדנא ךסא רעביא טכאמ יד טאדעג ךיוא טָֿאה

 "רעטאעט-לאנָאיצאנ, ןראפ טגָאלקראפ ןרילעװַאי טָאה ןעדאכדלָאג ןוא .ןגארפ עלאגעל ןגעװ

 רע טסײװ ,יוזא יװ .עסעיּפ א ענײז "ןעמונעג, טָאה רילעװָאי זא ןעװעג זיא עגאלק ןײז

 .רע טָאה ןעמונעג רעבָא ,טשינ
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 :טגערפעג םיא ןוא ןפור טקישעג ןרילעװָאי טָא:;'מ

 ?'קחצי תדקע. עסעיּפ יד ןעמונעג וטסָאה וװ --

 ןופ טצעזעגרעביא סע בָאז ךיא -- טרעפטנעעג רילעװַאי טָאה ?וװוװ טסייה סָאװ --

 ןופ טײל יד .לביב יד טסאפראפ טשינ טָאה ןעדאפדלָאג .סנעמעלא זיא לביב יד .לביב רעד

 -אעט ןשידיי םעד טימ טלעטשעג ןדירפוצ ןצנאג ןיא טשינ ךיז ןבָאה *רעטאעטילאנַאיצאנ;

 ןוא ןעדאפדלָאג .ןעמוקעג טטשינ סע !ויא ןיד-קסּפ ןײק וצ רעבָא .רעפטנע ס'רָאטקעריד-רעט

 1 ךיז ןשיװצ טכײלגעגסיוא ךיז ןבָאה רייעװַָאי

 -אפדלַאו סָאװ תושקב ײװצ ךיוא ןאראפ ןענעז ,טריסאּפ ויא סָאד ןעװ ,1895 רָאי ןופ

 ןיא רעטאעט שידיי ןליּפש וצ שינעביולרעד יד ןעמוקאב וצ ידכ ןגָארטעגניירא טָאה ןעד

 ןופ ויא עטײװצ יד ןוא 1895 לירּפא ןופ זיא השקב ןייא .ילָאדיס קריצ ןופ לאז ןיא ,סאי

 ןיא ,ןעמָאנ סנעדאפדלָאג ןיא ןבירשעגרעטנוא ןוא ןבירשעג ןענעז יז .1895 רעבמעטפעס

 יד טשינ ןוא טפירש יד טשינ לײװ ,ןָאזרעּפ רעבלעז רעד ןופ טשינ סיוא טזיײװ .שינעמור

 רעד ןופ ויכרא ןיא ךיו טנופעג תושקב יד ןופ לאניגירַא רעד .עבלעז יד ןענעז ?מיתח

 .תולי:ק עשידיי יד ןופ עיצארעדעפ רטשצעראקוב

 ,טנעדיזערּפ רעה;

 רעשידי רעד טימ רָאי ןקידנפיול םענופ רעמו! םוא ןליּפש קידנליװ

 -ָאדיס. םענופ לאז ןיא טײצ לקיטש א גנוטײל ןײמ רעטנוא עּפורט-ןעטערעּפָא

 ךײא ךיא טעב ,"עדרעװ-לומָאּפ, ןטרָאג ןיא טיײצ לקיטש א ןוא "קריצ יל

 םענופ קידנבײהנָא ,גנוקיליואב עדנפערטאב יד ןבעג ֹוצ רימ ןײײז טוג יווא

 .לירּפא ןט-5

 רעבלעז רעד זיא ,ןליּפש לעווכ עכלעוו ןסעיּפ יד ןופ ראוטרעּפער רעד

 ךיא .טעטימָאק ןטרעעג םעד טנאקאב זיא רעכלעוו ןוא טליּפשעג בָאה'כ ןכלעוו

 .גנוטכא רערעדנוואב ןיימ ןופ גנורעכיזראפ יד ןעמענוצנָא טעב

 ןעדאפדלָאג .א

 .יסאי -- לירפא ,5

 .יסאי -- טעטימָאק-רעטאעט סענופ טנעדיזערּפ םוצ

 24 .רנ

 1895 לירפא ןט-17 םעד ןעמוקאב

 יד ןיא זא גנידאב ןטימ גנוקיליואב עדנעפערטאב יד ןבעג טעװ עמ

 *"רעטאעט-ילַאדיס. םעד ןיצ ןליּפש טעװ עפורט עשיטילעארזיצ יד ןעװ ןטנװָא

 -וריד סלא ײל 60 ןופ עמוס יד *ןייאראפ ןשיטאמארד. סעד ןלָאצסיוא יז לָאז

 ןגַײלײב יז לָאז טײצ רעבלעז רעד ןיצ ,ןפמָאל יד ר:פ ןוא לבעכ ןרצפ טלעג

 .ןליפש ליװ יז סָאװ ןסעיּפ יד ןופ ראוטרעפער םעד

 אקסאוויא .י .ק

 1923 ,קרָאי-וינ ,ךוכ-ןעדאפדלָאג (
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 ,טנעדיזערּפ רעה

 -ילעארזיא רעד ןופ רַאטקעריד ,ןעדאפלָאג .א רעטעמתחעגרעטנוא רעד

 ,"ילָאדיס קריצ . ןיא ןעגנולעטשרָאפ 5 ןופ ײר א ןבעג קידנליװ ,עּפורט רעשיט

 גנוקיליוואב עדנעפערטאב יד ןבעג רימ ןוא ןייז טוג יוזא טלָאז ריא ךייא טעב

 -עטשרָאפ ףניפ עקיזָאד יד ראפ ײל 150 .א .א ךעלקנעב יד ראפ קידנלָאצאב

 ,טײקילעפעג עקיזָאד יד ןוט רימ טלָאז ריא ךיײא טעב ךיא .סיױרָאפ ,ןעגנול

 ןײמ טימ רעמוז םעד קזה ןסיורג א טאהעג בָאה'כ זא טכא ןיא קידנעמענ

 רעמ סָאד וט ךיא זא יוזא ,טריצודער קראטש ןענעז ןזײרּפ-טכאנ יד זא ןוא עּפורט

 רעכלעװ ראפ עּפורט רעד ןופ רעטלעהעג יד ןקעד וצ לבארָאנָא ידכ םעד בילוצ

 ןעמענ טכא ןיא טעװ ריא זא ,טנעדיזערפ רעה ,ףָאה ךיא .טעטכילפראפ ןיב ךיא

 .ןקיליװאב השקב ןײמ טעװ ריא ןוא עטנַאמרעד ןביוא סָאד

 -נוזאב ןיימ ןופ גנוועניזראפ יד ,טנעדיערּפ רעה רעטרעעג ,זָא טמענ

 .גנוטכא רערעד

 ןעדאפלָאג .א

 .רעבמעטּפעס ןט-15 םעד ,5

 .יסאי -- טעטימַאק-רעטאעט םענופ טנעדיזערּפ םוצ

 .1895 רעבמעטּפעס ןט-16 םעד ןעמוקאב .232 .רנ

 -יװאב עדנפערטאב יד עּפורט רעשיטילעארזיא רעד ןבעגסיורא טעװ עמ

 קידנריסאק ,'ילַאדיס קריצ , ןיא ןעגנולעטשרָאפ ײר א ןבעג וצ ידכ גנוקיל

 .גנולעטשרָאפ רעדעי ןופ ײל 40 וצ לבעמ ןראפ טלעג-הריד סלא

 .אקסאוויא .י .ק

 .ןײלא ןענעדאפדלָאג ןופ ןבירשעג טשינ וװירב יד ,סיא טזיײװ ,ןענעז ,טגָאזעג יװ

 טשינ ךארּפש יד םיא זיא דמערפ רָאג ,שטָאכ ,טנעקעג טשינ רע טָאה שינעמור טוג יווזא

 עשינעמור ןופ תורוש ,רעטרעװ עשינעמור ךיֹוא ןאראפ ןענעז ןטעלּפוק עניײײז ןיא .ןעװעג

 א רענײז וצ ךעלנע !זיא תויתוא עשינײיטאל טימ מיתה ןײא רלבָא .װ .א .א רעדיל

 וירב עשינעמור יד ןלאניגירָא יד .דלעפנזָאר סירָאמ וצ ווירב ןשטײד א ףיוא המיתה

 .טשעראקוב ןיא -- תוליהק עשידיי יד ןופ עיצארעדעפ רעד ןופ וינרא ןיא ךיז ןענופעג

 ליוו ,םולשב ט/ײלעג ןניגניא ךיז טַאה רילעװָאי ןוא ןעדאפדלָאג ןשיװצ ךוסכיס רעד

 -נעצער א ןאואפ זיא 1895 ,ילוי 21 ןוכ "אעטאטילאגע* טפירשטיײצ רעטנאמרעד רעד ןיא

 ןופ עּפורט יד טָאו ,1835 ,ילוי ןט-15 םעד ,תבש וא רָאװעג ןרעװ רימ רעכלעוו ןופ עיז

 םהרבא ...ןופ סיפענעב םֹוצ "'קוצי תדקע, טליּכשעג שילאק אטרעב ןוא רילעװָאי ןמלק

 -ופ טניכעג טוג זיא עטערעּפָא רעד ןוכ ע צקא יד זא טבײרש טנעזנעצער רעד .ןעדאפדלָאג

 ײרענװָאלק טימ לופ !יא סָאװ טקא ןטײװצ ןיא טײקנגיצעצ רעסיוװעג א ץוח ,רָאטיױא םענ

 זיא ,טנעזנעצער רעד טגָאז ,'קחצי תדקע, .קיטש ןטימ תוכײש םוש ןײק טשינ טָֿאה עכלעװ

 ךסא ןזײװאב ליּפש יד ןוא גנוטאטשסיוא יד .קרעװ עטסעב סנעדאפדלָאג םירבא ןופ סניײא

 שילאק אטרעב יורפ יד ןעז וצ טײהנגעלעג יד טאהעג לָאמאכָאנ ןבָאה רימ .שינעטנעקכאפ
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 ןיא ייס ,עיצ:ערק עלעניגירָא רָאג זיב א טכיײרגרעד ןהרש ןופ עלָאר רעד ןיא טָאה עכלעװ

 -ראפ יז .ןירעלטסניק התמא סלא ןזיוועגסיורא שילאק יורפ ךיז טָאה ,ןיליצ ןופ עלָאר רעד

 -רעטומ ערעװש יד ןיא ,קינימ עטקעפרעּפ א ,עיצקיד ערָאלק א ,עמיטש עטלושעג א טגָאמ

 טָאה רילעװַאי רעה .רעישוצ יד ףיוא קורדנייא ןפיט א טוָאלעג יז טָאה ןטנעמָאמ עכעל

 ליּפש ןייז .ךראירטאפ ןטנכיײצעגסיוא ןא ןע?-הרבא ןופ עלָאר רעד ןיא טלעטשעגרָאפ זדנוא

 יװ גרעבנזָאר רעה .טקא ןטירד ןיא ךעלטנײװעגרעסיוא זיא רע .תומילש ןופ !ײװאב א זיא

 -רעד רעמ עלָאר רעד ןיא ךיז טגנאלראפ סע .רעבָאהביל סיליצ סלא טלאק וצ זיא לבוט

 זיא רע זא טגײצרעביא תוילגרמ רעה רעד לָאמ סָאד ךיוא זדנוא טָאה לָאמ עלא יװ .גנוראפ

 סָאװ עלָאר רעד טימ טריציפיטנעדיא קידנעטשלופ ךיז טָאה רע ןוא רעלטסניק רעטבאגאב א

 םיא רימ ןפראד רָאנ סנייא .רזעילא ןיא טנכייצעגסיוא ןעוועג זיא רע .טליּפשעג טָאה רע

 -צונ רעײז םיא ראפ זיא סָאװו םיטש עקידנעגנילקכיוה עטנוזעג א טגָאמראפ רע :ןקרעמאב

 ןבײר טרעביא ךרוד וא ןסעגראפ טשינ רעבָא ףראד רע .ןטנעמָאמ עשיטעטאפ יד ןיא ךעל

 -וצ יד ןופ ןװרענ יד ןוא ןרעיוא יד זא ןוא ןורסח א ןיא ןרעװ טלדנאווראפ הלעמ יד ןָאק

 ןאמטלעװ ןליירפ סָאד .ןקחצי ןופ עלָאר רעד ןגעװ טרָאװ א .ןוייא ןופ טשינ ןענעז רעיוש

 ראפעג רעד ןופ טסוװאבמוא זיא סָאװ ,דניק וויאנ ךעלרעדנוװ א טלעטשעגרָאפ זדנוא טָֿפה

 םיטש עראברעדנוו א טגָאמראפ עקטסיטרא עשיטאפמיס ןוא עגנוי יד .סע טראוורעד סָאװ

 ןליירפ סָאד ןָאק קימימ רעד ףיוא לסיבא ךָאנ קידנטעברא ,קידנעטשלופ יז טשרעהאב יז ןוא

 .ןלָאר ערעײז טליּפשעג טוג ןבָאה רעליּפשיוש עלא .ןרעליּפשיױש עלופטרעװ א ןרעװ ןאמטלעוו

 טימ ןרָאװעג טניולאב ןענעז רעליּפשיוש יד ןוא רָאטיױוא רעד ןוא ןלעפעג זיא עסעיּפ יד

 .ןטנעמסידָאלּפא עשימרוטש

 סע יװ םעדכָאנ געט עכעלטע ,אליארב ןייק ןעמוקעג ןעדאפדלָאג זיא ראי ןבלעזו ןיא

 ןעװעג טלָאמעד זיא שינעעשעג סָאד .טרָאּפ ןקיטרָאד ןיא עפָארטסאטאק א ןעמוקעגרָאפ זיא

 - רע טָאה .עסעיּפ א ראפ ןצונסיוא סָאד ןסָאלשאב טָאד ןעדאפדלָאג ןוא םויה-רדס ןפיוא

 תוכייש א טָאה סָאװ ,גנולדנאה א טּפונקעגוצ עסעיּפ א סרעניײיטאל וצ -- ןֿאזפרַאד .י.ש טול

 ."אליארב ןופ עפָארטסאטאק יד, נ.א טריפעגפיוא סע ןוא עפָארטסאטאק רעד טימ

 .ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ רעמ זיא ןוא ןלאפעגכרוד זיא קיטש סָאד

 ,אנאליאמזיא ,עּפורט סנעדאפדלָאג ןופ דילגטימ א טָאה עסעיּפ רעקיזָאד רעד וצ

 .קיוומ יד ןוא רעדיל יד טסאפראפ

 לאירבג ןופ קיוומ -- "סנרפולוד ןוא תידוהי, .סנעדאפדלָאג ןרעהעג טײיצ רענעי וצ

 ךיז טניפעג טפירקסונאמ א .ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנײק זיא עסעיּפ יד .ןייטשלעקניפ

 עטטערעּפָא עססָארג,; ,"ןָאראב-רענײגיצ רעד, ךיוא ,קראי-וינ ןיא רעטומלרעּפ םולש יב

 רעד, סוארטש ןאהָאי טל טעבראאב) "ןעדאפדלָאג םהרבג ןאפ טריזילאקָאל ןטקא 3 ןיא

 -רעד טיג לָאמנייק זיצ ןוא ןרָאװעג טליּפשעג ןטלעו זיא עטערעּפָא יד ('ןָאראב-רענייגיצ

 -עדעפ רעד ןופ ויכרא ןיצ ,טשעראקוב ןיא ךיז טנופעג טּפירקסונאמ א .קורד ןיא ןעניש

 .תולהק עשידיי יד ןופ טיצאר

 עצרוק א רע טגנערבראפ גנילירפ .גרעבמעל ןיק קירוצ ןעדאפדלָאג טמוק 1896 ןיא

 ענײז ןבעגסיורא ןגעו רעשיפ ףסוי רעגעלראפ ןטימ טלדנאהראפ רע וװ ,עקָארק ןיא טייצ

 יאמ) ןעמוקעגקירוצ .ףיוה-לוש ןופ ןָאלאס ןיא גנוזעלרָאפ א טרָאד טלאה ןוא קרעװ

 עכלעזא ןיא ךיז רע טניפעג ַאד .ןיװ ןיא ןרירוק ךיז ןרָאפ וצ ידכ גרעבמעל ןייק (7

 טכאמלופ יד ןריזילאגעל וצ ףיוא טלעג ןייק טינ טָאה רע זא ,ןעגנוגנידאב עטכעלש

 םור



 ןוא עטקורדעג ענײז ראפ רארַאנַאה ןרעביא רעײטשרַָאפ ןקיצנײא ןייז סלא ןענָאועניד ראפ

 .(ןָאועניד וצ ווירב סנעדאפדלָאג) .קרעװ עטל ּפשעג

 עינעמור ןיא טָאה ןעדאפדלָאג יװ םעדכָאנ םורא ראי 20 ןיא טקנוּפ ,1896 רָאי ןיא"

 ןטײקיעפ ענײז ןבטלוצפיוא לָאמאכָאנ רע טװרפ ,ןוװרּפ עלארטאעט עטשרע ענייז ןויוואב

 ּפָא ןצנאניא ךיז רע טגָאז רָאי עכעלטע ןוא עינעמור טזָאלראפ רע .גלָאפרעד ןָא רעבָא

 ,רעטאעט ןופ

 ןיא טײצ א ,תוקחד ןוא רעגנוה ןופ ןבעל א םיא ראפ ןָא ךיז טבײד טלָאמעד ןופ

 רעקידנעטש ןופ שטנעמ רעד טָא ,ןעדאפדלַאג סָאװ ,ןירעד טײטשאב עטסרעוװש סָאד רעכלעװ

 ןעװו ,לָאמ עלא יװ .תוחוכ עניײײז ןָאטוצניהא ווו טינ טָאה ,וװיטאיציניא ןוא עיגרענע רעשירפ

 ןעדאפדלָאג טציא ךיוא טוװורפ ,טײקיטעט רעלארטאעט ןײז ןיא סייררעביא ןא טמוק סע

 .קיטסילאנרושו ןוא רוטארעטיל וצ ךיז ןרעקמוא

 -לעזעג ןא עלעיווטלוק ,עשיט לָאפ סָאד זיא ,ןעגנאגראפ ןענעז סָאװ רָאי 20 יד ןיא

 ןעגנורעדנע ענעמוקעגרָאפ יד ,טוָא ןא ףיוא ןענאטשעג טשינ עינעמור ןיא ןבעל עכעלטפאש

 .סאי טָאטש רעטלא רעד ןיא ךיוא ןקרעמ טוָאלעג ךיז ןבָאה

 ןוא רעלסקעװ סקאמ ,רעטרעלעג .ל? .רֹד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,סאי ןיא

 ןאגרָא" -- "רעקעװ רעד ןענישרעד וצ ןביוהעגנָא 1896 ראי ןיא טָאה ןאמלעה לדיז

 רעד ןוא -- טכיל :שידיי ףיוא--.אנימול" ..אנימול עּפורג רעשיטארקָאמעד-.צָאס רעד ןופ

 יד ןיא גנורעטסייגאב סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןאגרָא- ,טכיל" רעקיזָאד

 ןריזינאגרָא וצ ךיז ןסאמ יד טקעװעג טָאה רע ווו ,עװָאדלָאמ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעטיײװצ א רעב: טכער עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע יד ראפ ןפמעק וצ  ,גנוגעװאב א ןיא

 רָאנ ןפמעק טפראדאב טשינ ןיוש ,רעקעװ" רעד טָאה וצרעד סָאװ -- וטפיוא רערעסערג

 ןײז ןעװעג זיא -- ,ןסאמ עשידיי יד דצמ ןרָאװעג ןעמונעגנָא טײקיליװטוג טימ זיא רע

 ןענעז עכלעװ ,ןעגנוטײצ ערעדנא עלא ןופ ,ןשידײ" יד יװ שידיי וצ רעטנענ ךסא .ךארּפש

 קלָאפ סָאד טָאז ןעגנוטיײצ עשידיי ערעדנא עלא ןופ רעכעה ןוא ןענישרעד טײצ רענעי וצ

 קלָאפ סָאד טָאה ,רעקעװ" רעד ווו םוטעמוא ,,רעקעװ" םעד טײיקנדירפוצ טימ טנגעגאב

 ,טנגעגאב

 .ןעגנוגלָאפראפ עשיט מעסיטנא ןוא עגאל עשימָאנָאקע עכעלקערש א ןָא ךיז טקור סע

 ערעדנא ןיא ור ןכוז קעװא ךיז טוָאל גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ לטרעפ א טעמכ

 ןײגקעװא רעײז .תוחוכ עלעוטקעלעטניג לָאצ עסיורג א -- רערעדנאװ יד ןשיװצ .רעדנעל

 ..רעקעװ* םענופ גנאגרעטנוא רעד ךיז טנפע'ס רעכלעװ ןיא ,טײקידײל א רעביא טזָאל

 .ןסאמסקלָאפ יד ןשיװצ רוטארעטיל עשידיי ןעגנערבניירא ןווורּפ ענעבילבעגרעביא יד

 ךיז ידכב ןיילק וצ רעבַָא ,סעיצאטסעפינאמ ענײלק רָאפ טײצ וצ טײצ ןופ ךָאנ ןעמוק סע

 םוצ שינעעשעג רעקראטש ןוא רעסערג א ןפאשאב וצ ,ןטײװצ ןטימ רענייא ןדניבראפ וצ

 .ןענעכייצראפ

 ענעבילבראפ קיצנײא יד" עּפורט סרילעװַָאי זיא ,סעקינָארכ יד ןופ ךיז טמוקאב סע יװ

 טציא טריטויבעד סָאװ ,עּפורט-ןטערעּפָא עשידיי יד .1896 -- רָאי םענעי ןיא "דנאל ןיא

 ןרעה יד ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,ץאלאג ןיא רעטאעט ןסיורג םענופ עניב רעד ףיוא

 ענײא ןוא עּפורט ענעבילבראפ דנאל רעזדנוא ןיא עקיצנײא יד ז?יא ,רעלטיירט ןוא רילעוָאי

 .בָארעדראג ןכײר א ןוא ןרָאיטקא עטנכײצעגסיוא טגָאמראפ עכלעוו ,עטסעב יד ןופ
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 עכלעוו ,ןטקא 4 ןיא עטערעּכָא (:'עשראו ןופ לרעּפ יד, רעדָא ,עלעמילב" עסעיפ יד

 עטמיראב יד ןופ ענייא זיא ,ןליּפש ךָאנ טעװ עמ עכלעװ ןוא לָאמ 5 ןרָאװעג טליּפשעג זיא

 ןוא 018052/ רעטאעט רענאקירגמא םענופ עניב רעד ףיוא טליּפשעג טָאה'מ עכלעװ קרעװ

 .גנולעטשרָאפ עטי500 ריא טײצ רעטצעל רעד ןיא טלבויעג

 ײז ןשיװצ .סעלָאר ערעייז ןֹופ ךײה רעד ףיוא ןעװעג ןענעז סרעליּפשיוש עלא טעמכ

 גרעבנעדלָאג ,גניליש ,סעילוגראמ ,ףואקרעפ ,ןאמקילג ,רעלטיירט ,רילעװָאי ןרעה יד ןעמ טָאהי

 ךָאנ -- .עלעמילב" ןיא םוקלופ ןעװעג ןויא סָאװ ,רעלטײרט ףןליירפ ,ענָאדאמירּפ יד ןוא

 דארלעסקא ןוא רילעװָאי ןעיורפ יד ןעװעג ךיוא ןענעז טוג רעײז .טרידָאלּפא ענעצס רעדע

 זיא רעטאעט סָאד .עטוג א ךיוא זיא רעטומלרעּכ רעה ןופ גנוריפ רעד רעטנוא קיזומ יד

 .רענעמור ךס א יײוז ןשיװצ ,םלוע ןרעסעב א ןופ טכויאב

 4 ןיא עטערעּפָא עשירָאטסיה (?"ליחה רוב ג רעד, טליּפשעג טרעװ קיטנוו ןוא תבש

 ."רעדליב 6 ןוא ןטקא

 שגנ6סעט} } 2 1996 ,רעבָאטקָא ןט-27 ,אליארב

 ךָאנ ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענעז ץאלאג ןפ רעטאעט ןסיורג םענופ עניב רעד ףיוא

 ,עפורט רעשידײי רעד ךרוד ,ןטקא 4 ןיא עטערעּפָא "ליחה רובג רעד; ןסעיּפ יד דנאנא

 .רעלטײײרט ןוא רילעװָאי ןרעה ןופ גנוריפ רעד רעטנוא

 יװ טקרעמאב בָאה'כ ,םלוע םענעבילקעג א ןופ טלופרעביא ןעװעג זיא רעטאעט סָאד

 -שיוש עלופטסנידראפ יד טרידָאלּפא ןבָאה ,ךארּפש עשטיײלד יד ןענעק עכלעװ ,רענעמור ךס א

 .סרעליפ

 ןוא ,"ליחה, ןופ עלָאר ןייז ןיא קידנריטויבעד ,גנאר ןטשרע ןופ רָאנעט א ,רילעװָאי רעה

 ןט-3 ןיא לָאמ ערערעמ ןרָאװעג טרידָאלּפא ןענעז ,ענאיוּפָאס עטשרע ,רעלטיירט ןלײרפ

 טיג ,ליחה רובג םעד רעדורב ריא טנעקרעד ןוא עקסאמ יד רעטנורא טסייר יז ןעװ ,טקא

 המקנ עדײב ןרעװש ײז ןוא ,ועטַאּכ רעײז ,דעטסינימ-כגירק םענופ רעדרעמ םעד ןנ םיא יז

 ןיא רעלטײרט ןליײרפ זיא ענעצס רעקיזָאד רעד ןיא :ץנירּפ-רעדרעמ םעד ןופ ןעמענ וצ

 .ןטנעמסידָאלּפא עשימרוטש ןפורעגסיורא טָאה יז ֹוא ,סיורג "תידוהי, עלָאר רעד

 ןוא ,טוג רעײז טריטערּפרעטניא עלָאר-רעדרעמ ןייז טַאה גרעבנדלָאג רעה רעד ךיוא

 ןייז טימ םקוע םעד טלײװראפ ךעלטנייװעג יװ טָאה ןאמקילג רעה רעקימָאק רעשיטאּפמיס רעד

 .רעטכעלעג ןוא ןטנעמסידָאלּפא טימ ןרָאװעג ןפורעגסיורא לָאמ ךס א יא ןוא עלַָאר-רעניד

 -ונאב רימ ןוָא ,ןלָאר עלא ןגעװ ןטכיראב טשינ רימ ןענעק ץאלפ ןיא קחוד בילוצ

 טוג סעלָאר ערעײז ןבָאה ןרָאיטקא עקירעביא יד דא זא ,ןקרעמאב ןטימ ךיז ןענעג

 .טליפשעג

 -אנןײק טשינטָאה טסנוק תמהמ) רעטאעט ןופ רעבָאהביל יד ןוא םלוע םעד ןהצע רימ

 -נערבראפ וצ ידכ ,לָאצ רעסיורג א ןיא ןעמוק וצ (דנאלרעטָאפ ןײק טשינ ןוא טעטילאנָאיצ

 .גנולייװראפ רעטסנעש ןיא העש רָאֹּפ א ןעג

 .(1894) "עדוי ןוא ףארג רעדָא ,טשראװ ןופ לרעפ יד ,עלעמילב, :סרענײטאל ףסוי (
 ,(1896) "רדנ סנסעצנירפ רעד רעדָא ?יחה רובג רעד, ןאמנייפ .ז (
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 ."עלעמילב. קיטנוז ןוא "ליחה רובג רעד, טליפשעג טרעװ רעבמעװָאנ ןט2 עד תבש

 שגנ?סזט1 1' 3

 (11896 ,רע-מעװָאנ 3 ,אליארב

 לָאמא ךַאנ ךיז טוװורּפ רע .ויראּפ ןיא רעדיװ ןעדאפדלָאג ךיז טניפעג 1900 ןיא

 טבַײרש טײצ רענעי ןגעוװו .גלָאפרעד ןפאנק א טימ רעבָא ,רעטאעט ןשידיי םוצ ןעמענ

 -דלָאג זא ,קרָאי-וינ ןײק יקסװעשאמַאט סירָאב וצ ,רעגיצנאד .רד ,דניירפ סנעדאפדלָאג

 ןרָאי ערעטלע יד ףיוצ סיוא םיא טמוק סע .עגאל רעקירעיורט א ןיא ךיז טניפעג ןעדאפ

 רעזיראפ א ןיא לביטש-ךאד א ןיא ץעגרע ןפרָאװראפ ,טאמייה ןייז ןופ טלגָאװראפ ןייז וצ

 ןיא רעזײד עלופ טנייה ךָאנ ןעיצ ןסעיּפ ענײז .טיונ ןוא לגנאמ ןדײײל ןוצ זיוה-טנעמענעט

 טפראדעג טינ םענײק וצ רע טלָאװ רבחמ סלא לײט ןײז ןעמוקאב לָאז רע ןעװ ןוא עקירעמא

 רע ןַאק רעדײל רָאנ .הבחרב ןרָאי ערעטלע ענײז ןעגנערבראפ טנָאקעג טלָאװ ןוא ןעמוקנַא

 ןוא -- רשוי א ןאראפ ךָאנ ךַאד זיו ץעועג ןרעסיוא רעבָא ,ןרעדָאּפ טינ סָאד ךעלצעזעג

 זא ,ליפיווא טימ שטָאכ ןגרָאזאב ןעז םיא ןלָאו סרעטאעט יד וא ןעװעג טלָאװ רשוי רעד

 יוזא דָארג םיג ןענעז סרעטאעט יד רעסיוא .טיונ ןיײק ןופ ןסיוו טינ תוחּפה לכל לָאז רע

 ײז ראפ טָאה רע ליײוװ ,םיא ךָאנ ןעמוקעג ןענעזו סָאװ ,יד וליפא .רעליּפש יד טעטכילפראפ

 ,טכער ןעװעג טלָאװ רעבירעד ןוא עיסעפָארּפ עײנ רעײו ןפאשעג ןוא געו א ןטָארטעגסיױא

 םענופ רעטלע יד ןכאמ וצ רעכעליירפ לסיבא ,טכאמ רעײז ןיא סָאװ ןָאט ןלָאז ןעמאזוצ עלא זא

 ."רעטאעט ןשידיי ןופ רעדנירג

 -ישט ןיא ,קַאטשנײװ ףעזאי דימלת ןײז וצ (1900 לירּפא) ןעדאפלָאג ןופ וירב א ןיא

 .רעטאעט שידיײי טימ ךיֹו ןקיטפעשאב וצ רעטײװ ףיוא ּפָא ךיז רע טגָאז ,ָאגאק

 ןופ קיטירק-ָאטיוא יד ןוא עיפארגָאיב ןייז ןביירש ןעדאפלָאג ךיז טמענ 1901 ןיא

 "רעטעלב-בוט-םוי סעקינימ, ןיא רָאי ןבלעז ןיא ןקורד ןָא ךיז ןביײה עכלעוו ,ןסעיּפ ענייז

 ו .קרָאי וינ ןיא

 -עב רעד ןופ הסנכה סלא ,קרָאי-וינ ןופ קנארפ 3500 טמוקאב ןעדאפלָאג יו םעדנָאנ

 ראורבעפ ןט-22 םעד ןרָאװעג טנדרָאעגנײא םיא ראפ טרָאד ויא ענלעװ גנולעטשרָאפ-סיפענ

 ןופ זיראּפ ןייק קירוצ טרַאּפ ןוא רעדעב-םעראוו יד ןיא ,1901 רעמוז רע טגנערבאפ ,1

 .קרָאי-וינ ןיא *ןעטעזאג עשידיי יד, וצ טײצ וצ טייצ ןופ טרידנַאּפסערָאק רע ןענאוו

 .דנאלגנע רעביא םורא ןעדאפדלָאג טרָאפ 1902 רעמוז

 טכעלטנפעראפ) ןענַאזעניד ֹוצ וװירב ןיײז ןיא ןעדאפדלָאג טביײירש דָאירעּפ ןקיױָאד ןגעװ

 ןבערטשאב ַאד ךימ ליװ ךיא, ('ט;עװ עשידיי יד, רעװעשראו רעד ןיא לזיײמ ןמחנ ךרוד

 ףירגאב א ןכאמ ןענָאק ךייא טלָאז ריא ןדָאזיּפע עק'נייא ןבעגרעביא ךיײא ץרוק ךעלגעמ יװ

 רעדנוװ ןייק ךייא לָאז סע ןוא ןבעל רעויראפ ןײמ ןופ טײצ רעטצעל רעד ןופ סנטסקיניײװ

 םיא ןופ יז טָאה ןעמ עכלעװ ,הסנרפ א ןֵא טריטסיסקע שטנעמ א יוזא יװ ,ערעדנא יװ ןייז

 .קידעבעל ףיוא סע טסע ןעמ סָאװ ,שינעפעשאב סָאד ךָאנ טבעל יוװא יװ ןוא טביורעגקעווא

 ןופ טבעל ןוא ףיוא טסע טלעװ עבלאה א ןעװו ,ןעװעג יא קילג לקיטש ץנאג ןײימ

 טינ) ןאפירט רעדנאסקעלא ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסיורא זיא לאנרושז רעקיזָאד רעד 6

 .(ך1י ןײק
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 ראפ טנגוי רעד ןיא טייראפ רימ בָאה ךיא סָאװ ,ןטקודָארּפ-סעטסײג ןוא עטכירפ עניימ

 טנָאקעג טינ ךָאנ סע ןבָאה ײז סָאװ ,ןזָאלרעביא טזומעג רימ סנייא יײז ןבָאד ,רעטלע ןײימ

 ..'ךיא ןיימ ןוא ןבעגעג רימ טָאה טָאג סָאװ ,ןעמָאנ ןיימ זיא סָאד :ןסייבנייא

 "עיוקילער. עקידעבעל לקיטש א סעּפע זיא 'ךיא, ןיימ יו רָאפ רימ טמוק סע...

 -נעל ןיא םורא םיא ריפ ,ָאיראסערּפמיא ןא ןופ טפאשנגײא רעד ןיא ,ךיא ןוא םועוומ א ןופ

 ערטנא טלָאצ םלוע רעד ןוא גנולעטשסיוא רעד וצ ןענַאלאס עסיורג ןיא טעטש ןוא רעד

 זיראפ ןיא רָאי יײװצ עטשרע יד טבעלעג ךיא בָאה יוזא ..קיטנא םעד ןקוקוצנָא רַָאנ

 ,'ךיא. ןיימ טימ טקידירפאב ןיש עדריגײנ רעײז ןבָאה ןדי יד יװ םעדכַאנ --

 ךיז טָאה ןטרָאד -- ןָאדנָאל טָאטש רעטרעקלעפאבנדיײ רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב

 יד ןופ םענײא ןעגנודעג ןבָאד ייז .םידיסח ענײײמ 20 א ןופ טעטימָאק א טלעטשעגנעמאזוצ

 -אלקָארּפ ןבָאו ןוא ןענַאורעּפ 2000 רעבירא ןײרצ טמענ סָאװ ,ןענַאלאס עטסערג ןוא עטסנעש

 -רעּפ ןעז ךימ טייהנגעלעג יד ןבָאד ןענָאק םלוע רעד טעװ טנװָא ןסיועג א ןיא זא טרימ

 סָאװ ,םאראראט םעד טימ ןענַאיצאװָא יד ךייא ןבײרשאב -- ןדער ןרעה ךימ ןוא ךעלנעז

 טפעלשעג ןימ ןבָאה ןעגנוטייצ עשילגנע ןופ ערעטקאדער עכנאמ יװ ,ןעװעג זיא טלָאמעד

 יד ;עיפארגָאיב ןײמ טימ ןעגנוטײצ ערעײ ןיא ןלעטשניײרא דליב ןיימ ,ןפארגָאטַאפ וצ

 טָאה ,טעטימָאק ןבלעז םעד ןופ טנעדיזערּפ ,רעטסאג .רד רעניבאר רעד סָאװ ,עדער עסיורג

 סָאװ ,"דובכ, הרדס רעד וצ רעהעג ץלא סָאד ,ןטנעמסידָאלּפא יד ןוא ,רימ ןגעװ ןטלאהעג

 טײקיטעט סנעדאפדלַאג טנעקעג טָאה רעטסאג ר"ד) ..ןדער וצ וליפא ןופרעד טלקע ךימ

 ךיא סָאװ ,ויא ךאזטּפיוה יד .('ןאמסדנאל; א יװ טסירגאב םיא טָאה רע ןוא עינעמור ןיא

 שיתיבה-לעב קיור טַײצ א טבעלעג בָאה ןוא קנארפ טנזיוט רָאֹּפ א טריפעגמייהא בָאה

 וצ ךיא טימ ןעשטאקראפ טלַאװעג ךימ בָאה ךיא ןעװ ,רעמוז טגנאפנָא ןרָאיאראפ...

 יװו טָאטשנא ןוא ןַאדנָאל ךָאנ קעװא טזומעג ךיא בָאה -- ץנעדנָאּפסערָאק יד ןרעיינרע

 "..םישדה סקעז טכארבראפ ךיא בָאה ,ןכָאװ ייװצ טרָאד ןביײלב וצ טנכערעג בָאה ךיא

 ןוא ןאלּפ ןײז טרעדנע רע רעבָא .דנאלסור ןײק ךיז ןרעקוצמוא טנאלּפ ןעדאפדלַאג

 זיא רע .עקירעמא ןיק ןעמוקעג לָאמ ןטײװצ םוצ ןעדאפדנָאג זיא 1903 רעבמעװָאנ ןיא

 -נאהאב רעסעב לָאמסָאד םיא ןלעװ ןרָאיטקא-םידימלת ענײיז זא ,גנונעפָאה רעד טימ ןעמוקעג

 ראפ רענעלּפ ךס א טימ ןוא ,1887 ןיא ךוזאב ןטשרע ןיײז ןופ טיײיצ רעד ןיא יװ ןעלד

 .טעברא רעלארטאעט

 א ןגעװטענײ? ראפ טנדרָאעגנײיא ןבָאד ןשטנעמ-רעטאעט ןוא רעוט-ללכ עכעלטע

 טכעלטנפעראפ עסערּפ רעד ןיא טָאה ןיילא ןעדאפדלָאג ןוא ,גנולעטשרַָאפ אבה-ךורב עסיורג

 :ןײז םינּפ-לבקמ םיא ןעמוק ןלָאז ײז ,ןסאמ עשידיי יד וצ ףורפיוא ןקידנגלָאפ םעד

 !םולש ,רערעראפ ןוא עטנאקאב ,דניירפ ,רעדירב עניימ וצ*

 ענעדיישראפ ןיא ּפָארוי ןיא ןאעצָא ןסיורג םעד רעביא ןעװ טײצ א ןעװעג /יא סע

 ךיא זא ,טרעטסײגאב יווא קלָאַפ ןײמ וצ עביל יד ךימ סָאה טלעװ רעטלא רעד ןופ ןלײט

 ןבָאה עכלעװ ,רעדיל עסיו יד ןעגניז וצ םיא טנעה יד ןיא עריל עקיליײה יד ןעמונעג בָאה

 ,םיליכשמ ,עטנרעלעג עלא ןוא ,ץראה שידיי דנליפ ןייז ןופ ןעלקניו עלא ןיא ןעגנולקעגּפָא

 .רעטכיד-סקלָאפ ןטבילאב רעײז סלא טסירגאב ךימ ןבָאה רעטעברא ןוא םירחוס

 רימ טָאה טָאג ןוא ןעגנאגעג רעטײװ ךַאנ ךיא ןיב ,גלָאפרע םעד ןופ טרעטסיײיגאב

 -- טסנוק רעד עדײבעג עלאסָאלַאק יד קלָאפ ןיימ ראפ ןדנירג וצ ןאלּפ ןיימ ןיא ןפלָאהעג

 !רעטאעט עשידיי סָאד
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 זיא ,רעטאעט שידיי ןגיא ןא ןבָאה וצ ןדיי סענופ ץלָאטש רעד ןוא עדיירפ יד

 -אעט סָאד -- טרעיודעג גנאל טינ החמש ןײז טָאה ,רעדײל ,רָאנ ;ךעלבירשאבמוא ןעוװעג

 -מוא ענייז .ןײלא קלָאפ ןײז סָאװ לאזקיש ערעװש עבלעז סָאד ןלײט טזומעג טָאה רעט

 -נוא ךיוא ןבָאה ,טירש ןװיסערגָארּפ ראגַאז ,ןדעי ףיוא םיא ןגלָאפראפ סָאװ ,םיאנוש עקיטסיז

 רָאנ זיא ,רָאטקעטיכרא םעד ,רימ ןוא טסנוק רעד לפמעט םעד טרעטעמשעצ ךעלדיימראפ

 .ץראה ןכָארבעג א טימ ןברוח םעד ןענײװאב ןוא ןיײטש וצ ןבילבעג

 -ןרעטשעצ םיא ןַאק ןעמ סָאװ ,לאירעטאמ טרָאס אזא ןופ טינ ויא טסײג רעד רעבָא

 עסיורג ענייז טײרּפשעגפיױוא רע טָאה רעלדָא ןקיטכעמ רענאקירעמא םענופ טלאטשעג רעד ןיא

 עלופטנאלאט עגנוי יד ,רעדניק עקיטסײג ענײימ ןגָארטעגרעבירא יײז ףיוא טָאה ןוא לגילפ

 טרָאד ןבָאה יײז ןוא טלעװ רעײנ רעד ןיא ןאעצָא ןסיורג ןרעביא עלוש ןיימ ןופ םידימלת

 רָאמראמ ערעַײײט -- רעירפ יװ ןרעקואטש א ןוא ןרענעש א ךָאנ ,לּפמעט א טיובעגפיוא

 עגנוי יד ןופ ןוא לגיצ עטרעטשעצ עקילָאמא יד ןופ עלעטש יד ןטָארטראפ ןבָאה רענייטש

 ןופ רעדניק יד ןוא ןרעדעצ עקיטכערּפ ,עלאסָאלָאק ןסקאװעגסיױא ןענעז ןעגנוצנאלפ עניילק

 .הגרדמ רעטסערג רעד וצ טכארבעג סע ןבָאה ,רעלטסניק עקיטצעי יד ,עלוש ןיימ

 ןײימ טלופעגנָא טָאה סָאד ןוא סנטייו ןופ טרעהעג ךיא בָאה תורושב עטוג עלא יד

 .חור-תחנ טימ ץראה-רעטָאפ

 קנאד ,רעדניק עניימ ןופ ןסירעגּפָא ןעװעג ןיב ךיא סָאװ ןרָאי עליפ ךָאנ -- טצעי

 -עג עלופטכארּפ ןײמ ןעז וצ ךעלנעזרעּפ טײהנגעלעג יד טפאשראפ רימ טָאה סָאװ ,טָאג ךיא

 -יא ןיײלא ךיז טיײצ רעד טימ ףָאה ןוא ץנאלג ןטסנעש ןיא ,רעטאעט עשידיי סָאד ,עדייב

 .טסנוק ןופ לפמעט םעד ןיא טכאמעג ןבָאה רעדניק עניימ סָאװ סערגָארּפ םעד ןיא ןגייצרעב

 טדערענ ןבָאה ןוא ךימ ןענעק סָאװ עלא זא ,גנונּפָאד רעסיז רעד טימ ךימ לכײמש ךיא

 ךימ ןעמוק סיװעג ןלעװ ,ןטסנידראפ עניײמ ןצעש וצ ןעיטשראפ ןוא ןעמָאנ ןיימ ןופ

 ,גנולעטשרָאפ-טיפענעב רעד ֹוצ רעבמעװַָאנ ןט-16 םעד ,רעטאעט-רָאזדניוו ןיא ןייז םינּפ-לבקמ

 ןכלעװ ןיא ,,אבכוכ-רב, קרעװרעטסײמ .סעשירָאטסיד ןײמ ןרעװ טריפעגפיוא טעװ סע ווו

 ןשידיי רעקרַאי-ינ םענופ סראטס יד לײטנַא ןעמענ ,ערע וצ רימ ,ןעמוק ןלעװ סע קיטש

 ןיא רעלדא בקעי 'רמ רצטאעט-דנערג םענופ רעלטסניק רעסיורג ,רעטבילאב רעד :רעטאעט

 סירָאב .רמ רעטאעט-סלּפיּפ ןופ רעלטסניק רעסיורג רעטבילאב רעד ןוא סוּפאּפ ןופ עלָאר רעד

 .אבכוכ-רב ןופ עלָאר רעד ןיא יקסװעשאמָאט

 גנוטכא טימ

 ןעדאפדלָאג םהרבא

 -ענעמ)ןײטשלעדע ףעזָאי ןרעה יד ;ראלָאד 1.300 טכארבעגניײרא טָאה גנולעטשרַאּפ יד

 -אפדלָאג ןבָאה (רעטאעט-דנערג ןופ רעשזדענעמ) בילטָאג ןוא (רעטאעט-םלּפיּפ ןופ רעשוד

 .(עמֹוס עקיזָאד יד ןבעגעגרעביא ןענע

 ןעװעג ןענעדאכלָאג ראפ ןיוש רעבָא ויא ,טײקיטעט-רעטאעט וצ טציא ךיז ןרעקמוא

 טיוב ןָאדנַָאל ןיא זא -- ףואקרעפ קחצי וצ רע טבײרש -- טרעהעג בָאה ךיא. .רעװש ֹוצ

 ראפ טעּפש וצ זיא סע ,סערעטניא ןײק סע טָאה רימ ראפ .רעטאעט שידיײײ ליבאטס א ןעמ

 ;רע טביירש ,ןייטשנעטכיל .א ,דנײרפ א םענײז וצ ןוא .'תורוד עגניי יד ראפ זיא סע .הימ

 טשיגרַאג וט ךיא :רעפטנע !ךאמ ךיא סָאװ ןוא וט ךיא סָאװ ןסיוו וצ יאדווא טשטניװ ריא;
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 ךיא בָאה ,ןיאמ וצ טלעװ רעד ןיא ןשטנעמ ןטפאהנסיװעג א ןופ ויא ט.ילפ רעד סָאװ --

 ט:אמעג בָאה ןוא טליפרע ןאיסימ ןײמ בָאה ךיא -- ט?אמעגּפָא ןוא ןָאטעגּפָא סניימ ןיוש

 רעפּפָא םוצ ןלאפ ןזומ ךיא יװ רעכאמ עניוזא יװ ןוא -- רעטאעט שידײ א טלעװ רעד ראפ

 ענײמ עלא יװ ןעזוצ ןוא ןציז טצעי ךיא זומ יוזא ,ןכאמ וצ ךעלקילג ערעדנא םוא ןײלא

 ןענעז ןעיורפ יד ,ןשזאּפיקע ,רעזײה ענעגייא ערעײז ןבָאה עכנאמ .ךעלקילג ןענעז ןרָאיטקא

 -יניװ רימ ןענעז ײז סָאװ םעד טימ ןייז ןדיופוצ זומ ךיא ןוא ןטנאילירב טימ ןעגנַאהאב

 ןבָאהןשטנעמ עטאווירפ עטנעגילעטניא עקינַײא ...םיאנוש ןײק טינ ,רענגעק ןייק טינ סנטסק

 ףראד רעטאעט סעדעי זא ,טקריװעגסיױא ןבָאי ןוא ןסערעטניא עניײמ ןיא טגיײלעגניירא ךיז

 -ענעב א ךיא בָאה רָאי ןיא לָאמנײא .(ראלָאד 5) עשזאג עכעלטנלעװ ענײלק א ןלָאצ רימ

 ."ץנעטיסקע ןיימ ןיא סָאד ןוא סיפ

 -עמא סָאד ס?וװ ,טינ תונעט ןיק בָאה ךיא ,:ןעדאפלָאג ךיז טגָצלק ןָאזעניד וצ ווירב א ןיא

 א ייב .רימ ןופ ןסיװ טינ ליװ ןוא טנעקרעד טינ ןטאט ןײז טָאה רעטאעט עשידיי עשינאקיר

 ןוא ןטײצ ענעדיישראכ ןיא ןרעדנאוו וצ ןעגנוװצעג ןענעז רעדניק ןוא ןרעטלע סָאװ ,קלָאפ

 טינ ןרעטלע ערעײז ןלָאז רעדניק זא ,טינ טיײהנטלעז ןיײק זיא ,ןגעו ענעדיישראפ ףיוא טּכָא

 תונעט .רעדניק ערעײז ֹוצ געװ םעד ןפערט ןענַאק טינ ןלָאז ןרעטלע וליפא ןוא ןענעקרעד

 סיוא טסקאו סנײמ דניק ביל סָאד סָאװ ,ןעמעװ וצ טינ סײװ ךיא שטָאכ ,ךיא בָאה רעבַא

 לָאמא ךימ טעװ ןעמ זא ,ןטייר ךיז געמ ךיא ןוא ,םינפ-ףצוחמ תוזע ןא ,ץגש דעטוג א

 ..טכארבעג טלעװ רעד ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,טיש:ת ןרעײט םעד ראפ ןיירא-ןטאט ןיא ןטלעש

 רעדיװ טָאה ןוא רערעראפ ענײז ןופ עציטש עסיװעג ןעמוקאב טָאה ןעדאפדלַאג

 .רעדיל ךעלכיב עקינייא ןבעגעגסיולא

 םיא טפערט עמ םגה ,ןבעגעגּפָא קינײװ טייצ רענעי ןיא ךיז רע טָאה רעטאעט טימ | 

 ןַײז וצ וירב א ןיא .סרעטאעט עשידיי רעקרָאי-וינ יד ןופ ןסילוק יד רעטניה טפָא רעײז

 ,ראווש וצ ךיז רע טליפ ןסעיּפ עלעניגירָא ןביײרש יװ יוזא זא ,םיא רע טעב ןייטשנעטכיל דניירפ

 .ןטע2ראאגב ןװורּפ רשפא טעװ רע עכלעװ ,סליװעדָאװ עשיזייצנארפ ןקישוצ םיא רע לָאז

 ,טײלעגנוי עקידנדער-שיערבעה ןופ ןייאראפ א טעדנירגעג ךיז קרָאי-וינ ןיא טָאה 1904 ןיא

 ןרָאיטקא עגנײ"עטבאגאב. לָאצ א סיוא רע טבײלק ןייאראפ ןקיזָאד ןופ רעדילגטימ יד ןשיװצ

 טימ) שיערבעה ןיא רעטקאנייא ןא 1905 רעבמעצעד 18 םעד ןַא טבײרש רע עכלעװ ראפ

 רענעגײא ןייז רעטנוא 1906 ץרעמ ןיא ףיוא םיא טריפ ןוא ,המחלמב דוד" (קיוומ רענעגייא

 יד ןעװעג זיא סָאד .דנאטשוצ-טנוזעג ןלאװש ןקיטלָאמעד ןײז ףיוא טקוקעג טינ ,טכיזפיוא

 .עקירעמא ןיא ננולעטשרָאפ עשיערבעה עטשרע

 ץרעמ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא ,עּכורט" רעבלעז רעד ןופ זיא רעטקאנייא רעד

 םלוע ןסיורג א ןגיוצעג עסעיּפ יד טָאד גנולעטשרָאפ רעדעי ייב .1908 לירּפא ןיא ןוא 7

 ׂ 7 .ןפורעגּפָא םעראו ךיז טָאה עסערּפ עשילגנע ןוא עשידיי יד ןוא

 ןוא םעד ןופ טאהעג האנה ךעלקריוו - ךָאלב עשוהי .רד טױל -- טָאה ןעדאפדלָאג

 רעטָאפ , רעד זױלב טינ זיא רע זא ,ןליפ ןביוהעגנָא רע טָאה ןרָאי עטלא ענײז ףיוא

 ."עניב רעשיערבעה רעד ןופ רעפעש רעד" ךיֹוא רשפא רָאנ ,"עניב רעשידיײ רעד ןופ

 רעד ראפ וויכרא . ןיא לאניגירָא ןשיערבעה ןיא טקורדעגּפָא זיא רעטקאנייא רעד

 ."ָאװיי ןכרוד ןבעגעגסיורא ,"רעטאעט שידיי ןופ עטכישעג

 שממ -- ןאמקראטש השמ טל --- ןעדאפדלָאג טָאה ןבעל ןײז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 .רעגנוה ןטילעג
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 -סיֹוא ןוא רעקנארק א ןיוש םגה, :ןירָאג .ב טבײרש געט עטצעל סנעדאפדלָאג ןגעװ

 ןעמונעג ךיז רע טָאה .עניב רעד ראפ ןבײרש וצ טאדעג קשח ךָאנ רע טָאח ,רעטרעטאמעג

 -וקעגסיורא ןופרעד זיא רָאי רָאּפ א ןופ ךשמ ןיא ןוא ,"אדנורעד לאינד, ןריויטאמארד וצ

 -רַאג ןאמָאר ןשילגנע ןטנאמרעד םעד טימ טָאה ,עכלעװ ,"ימע ןב, עמארד עטצעל ןײז ןעמ

 םעדכָאנ טײצ א ..טאהעג טינ קרעװ ןטצעל ןײז ןופ רע טָאה תחנ ןייק רָאנ .ןָאט וצ טינ

 ןייז ןסָאגעגסיוא רימ ראפ ןוא טנגעגאב ךימ רע טָאה ,"ימע ןב, טפיוקראפ טָאה רע יװ

 וצ ןבעגעגרעביא עסעיּפ יד טָאה רָאטקעריד רעה וא ,טגָאלקעג רעטיב ךיז טָאה רע .ץראה

 ."ןכאמרעביא יז לָאז רע וא ,רעטאעט ןײז ןיא לגניי א סעּפע

 סרעטאעט ערעדנא יד ןבָאה ,עסעיּפ ןײז טפיוקראפ טָאה ןעדאפדלָאג סָאװ םעד בילוצ

 .ןציטש םיא ןגעלפ ײז עכלעװ טימ ,ךָאֹו א ראלַאד 5 יד ןלָאצ םיא טרעהעגפיוא

 יקסװעשאמַאט סירָאב ןופ .ר.א רעטאעט-סלעּפיּפ ןיא זיא 1907 רעבמעצעד 25 םעד

 -ילאקיזומ . ,"קלָאּפ ןיימ ןופ ןהָאז רעד , רעדָא "ימע ןב. סנעדאפדלָאג ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןופ טסקעט ןֹוא קיוומ-ןטעלּפוק ,לעודירפ 'ה ןופ קיוומ ,ןטקא 4 ןיא קיטש-לאנָאיצאנ סעש

 ."וקסעלוגָאמ .ז

 :גנוריפפיוא רעד ןגעװ טביירש יקסװעשאמָאט סירָאב

 טָאה ןעדאפדלָאג יװ ןעגנורעדָאפ יד ךָאנ יירט טריפעגפיוא קרעװ סָאד בָאהְנ היא =

 -קעװא ךיז טָאה רע .ןעמוקעג ןעדאפדלָאג ויא ןבָארּפ ייוװצ עטצעל יד וצ .ןבירשעגפיוא סע

 רימ רע טָאה -- יקסװעשאמָאט .ןבָארּפ יד טרעדנוװאב ןוא עשוָאל רעד ןיא טצעועג

 "ימע ןב, ןיימ ראפ ןיורק א ןָאטנָא ןעמ טעװ רימ זא ,טגָאזעג רימ טָאה ריא -- טגָאזעג
 "ימע ןב. ןיימ ןופ גנוריפפיוא רעד ראפ ןיורק א ןָאטנָא ןעמ ףראד ךייא זא ,גָאז ךיא ןוא

 טָאה ריא טכאמעג קידעבעל ןשטנעמ ענעבירשעג עניימ טָאה ריא זא ןבָארּפ יד יב עו ךיא

 ."ןבעגעגנירא המשנ א ןעקנאדעג עניימ ןיא

 רעטשרע רעד יב .רעטעּפש געט עכעלטע טימ ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא 'ימע ןב? ןוא

 ןענעדאפדלָאג ןפורעגסיורא טָאה עמ .טשימרוטש א ןעװעג גנורעטסײגאב יד זיא גנולעטשרָאפ

 ןופ ןכקאװעג ןענעז גנורעטסייגאב ןוא סָאװארב יד .גנאהרָאפ ןראפ לָאמ רעקילדנעצ יד ןיא

 ןעמולב טימ ןרָאװעג טקנעשאב ןעדאפדלָאג רעטלא רעד זיא טקא ןטצעל םײב .טקא ֹוצ טקא

 ךיז ןעדאפדלָאג םהרבא עטאט רעטלא רעד טָאה ןעגנולעטשרָאפ 5 אב .זנארק-ןעמולב א ןוא

 טָאה גנולעטשרָאּפ רעט-5 רעד יב ..ימע ןב" דניק ןטצעל ןײז טימ טקיװקעג ןוא טסײרטעג

 ."רעקנארק א םײהא קעװא ויא ןוא טוג טינ ךיז טליפ רע ,טגָאועג רע

 ןָא ןייז לָאז עסעיפ עטצעל ןײז זא ,טלָאװעג טָאה ןעדאפדלָאג. :טביירש ןירָאג .ב

 ,ןסָאלשאב שרעדנא ןבָאה ןרָאטקעריד יד רָאנ ,עמארד א סלא ןועװ טריפעגפיוא לָאז ןוא קיוומ

 טָאה ןעדאפדלָאג תחנ קינײוו יו .עטערעּפָא סלא ןרָאװעג טריפעגפיוא ויא ,ימע ןב" ןוא

 רעד יב ןײז וצ ןעװעג טרעשאב ךָאנ רעבָא םיא ויא ,עסעיּפ רעטצעל ןיײז ןופ טאהעג טינ

 ןופ ןעמענּפָארא יז טלָאזעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא ןלאפעגנכרוד זיא עסעיּפ יד .גנוריפפיוא

 ףיֹוא רע טָאה םורא געט עכעלטע ןיא ןוא ןרָאװעג קנארק רע זיא םיצולּפ רָאנ ,עניב רעד

 רעטצעל ןײז ןבעגעג ןבעל יײנ א רע טָאה טיט ןײז טימ ןוא ןגיוא ענײז טכאמראפ קיבײא

 ."עסעיּפ

 ןײז וצ ןרָאװעג טכארבעג ןזיא ןוא ןברָאטשעג ןעדאפדלָאג זיא 1908 ראונאי-פ םעד

 .קרַאי-וינ ןיא םלוע-תי:-ןָאטגנישאוו ןפיוא ור רעקיבייא
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 רבק סנעדאפדלַאג ײב רעועראפ ןוא רעליּפשיוש .6
 קרָא--וינ ןיא

 הבצמ סנעדאפדלָאג 7



 -דלָאג עניליופ ,יורפ ןײז זנוא טיג טיוט ןייז ראפ ץרוק עגאל סנעדאפדלָאג ןופ דליב א

 טאסערדא רעד .גרעבמעל ןופ רענישטראט .א וצ ןבירשעג טָאה יז סָאװ ,וװירב א ןיא ןעדאפ

 -גערב טעװ סָאד זא ,קידנביײלג (:-טאלבגָאט. רעגרעבמעל ןיא טכעלטנפעראפ ווירב םעד טָאה

 -קאדער רעד ןיא ןכָארטשעגרעטנוא ךיוא טרעװ סָאד .הנמלא רעד ראפ ףליה עלעיצנאניפ ןעג

 .וירב םוצ גנוקרעמאב רעלענַאיצ

 -רע סָאד ויא סע .טשאררעביא טעטראוװװרענוא ךימ ריא טָאה וירב רעיא טימ ...;

 ןיא ,טײז לרענעי ףיוא רימ ןָא ךיז טנאמרעד עמ סָאװ ,רָאי ץנאג א טײז ,לָאמ עטש

 רעטאעט שידײ א ץעגרעוװ ,עּפָארייא ןיא טרָאד טליּפכש עמ זא ,תמא .טלעװ רעטלא רעד

 ןופרעד טָאה ריא יװיוזא רעבָא ,הנמלא סנעדאפדלָאג ןופ תבוטל טשרמולכמ סיפענעב

 -ראפ וצ סָאד ןעװעג גיליב ןוא טכער טלָאװ סע .ןעזעג ךיא בָאה יווא ,הטורפ א ןעזעג

 יוזא יו ,ןסיװ ןלָאז ןטסינויצ יד ידכ ,"טלעװ, רעד ןיא רשפא ,גנוטײצ א ןיא ן?עלטנפע

 טרָאד רעק עמ .הנמלא עמאזנייא עכעלקילגמוא עטלא סנעדאפדלָאג םהרבא טגרָאזראפ ןעמ

 ןיפעג ךיא זא ,(רימ ןָא טּפױהרעביא ךיז טנאמרעד ןעמ ביא) ןרעלק רשפא  ךיײא יב

 -ּפש סרעטאעט עשידיי יירד וו ,קרַאי-ינ טָאטשטלעװ רעסיורג רעד ןיא רָאד ךימ

 טרעלק סע רעוװ :הנמלא ןייז ןגרָאזראפ טשינ ןעמ לָאז דנאל ןדליג אזא ןיא ,ונ .ןל

 ,ןײטש א -- ץראה סעדעי טרעװ ,עקירעמא יװ ,דנאל א ןיא .העוט ךיז זיא רעד ,יוזא

 -נײק ,רעלָאד רעד זיא ןשטנעמ עלא ןופ טָאגּפָא רעד ,ןרעדנא םעד ןָא טשינ טײג רעניא

 םב ןאמ ןיײמ טלדנאהאב ןעמ טָאה קיטכערטרעדינ גונעג .טײצ ןײק טשינ ןעמ טָאה לָאמ

 .יורפ ענעפלָאחאבמוא עטלא ןא,ג ךימ טסעומש רעװ ,ןבעל

 -יײק ךיז טגרָאז ןקידעבעל א ןגעװ רע-ַא .ןבָארגאב ןײש רַאנ ןָאק עקירצמא

 עניימ ןופ טשער םעד ןבעלּפָא ףראד ךיא ןכלעװ ןיא ,דנאל סָאד זיא סָאד טָא .טשינ רענ

 .ןברָאטשעג ויא ןאמ רעכעלסעגראפמוא ןַײמ טײז ,רָאי א דלאב ןיוש זיא סע .ןרָאי

 עלא וצ זיב יקסװעשאמָאט ןופ ,ןעזעג טשינ ןגיוא ענײמ ראפ םעניק ךָאנ בָאה ךיא

 ...עקירעביא

 רימ ליוװ סרעטאע? יד יצ ,טגערפעגכַָאנ ןוא טעדנעװעג לארעביא ךימ -ָאה ךיא

 ןײיא רָאנ .טסיזמוא רעבָא ,עקיטש סנאמ ןיימ עלא ךָאד ןליּפש ײז .ןלָאצ רארָאנַאה סעּפע

 טרעװ א ַאז טָאה סָאד .ןָאזעס-ליפש רעד תעשב ךָאװ א ראלַָאד 5 רימ טלָאצ יקסװעשאמַָאט

 -אמָאט גנאל יװ ,רעכיז טשינ ךיוא ךיא ןיב םעד טימ וליפא ןוא .ןדליג 5 יװ ליפ יוזא

 -נוטײצ יד לייוו ,ןלעוּפ טשינרָאג ךיוא ןָאק עסערּפ יד .ןײז *טניולעג; טוג טעװ יקסוװועש

 ...סנָאנא יײז ןביג סרעטאעט יד :טריסערעטניא ךעלטפעשעג ןענעז ןעג

 -דלָאג םהרבא ראפ הבצמ א החוכמ טשינ ךָאנ טרעלק רענײק ןוא רָאי א ןיוש זיא סע

 ,טזָאלעגרעביא טנעמונָאמ קיבײא ןא קרעװ ענײײז טימ ןײלא ךיז רע טָאה ראװצ .ןעדאפ

 ראפ סע זיא ןייש טשינ רעבָא ,ןןדנאטשרעביא ץלא ןיוש טָאה רע ,טשינרָאג ןיוש ףראד רע

 ןוא םוטנדי םעד טעמדיװעג ןבעל ץנאג ןײז טָאה סָאװ ,ןעדאפדלָאג .א זא ,עקידעבעל יד

 -ראפ ךיג יוזא לָאז ,ןופרעד ןבעל ןשטנעמ רעטנויוט סָאװ ,עדײבעג א טיובעגפיוא טָאה

 .ןרעװ ןסעג

 .62 .םונ ,1909 "טאלבגָאט, (
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 ןקינײאראפ ןטסכיגמא יװ ךימ לָאז רע ,טָאג וצ השקב ןײא רָאנ בָאה ידצמ ,ךיא.

 -רינו סנאמ ןַײמ ןופ טשער םענײלק םעד ןקיטסעלאב ןפראד טשינ לָאז ךיא ,ןאמ ןיײמ טימ

 "...דניירפ עקיד

 1908 רעבמעצעד ןט30 קרָאיװענ,

 .'ןעדָאפדלָאג עניליוּפ

 טנָאקעג טשינ ךיו ןוא עּפָארײא רעביא טרעדנאװעגמורא טָאה ןעדאפדלָאג תעשב

 -אנסיוא עניילק טימ -- זיא ,טלָאװעג טָאה רע יװ רעטאעט א וצ עקירעמא ןיא ןגָאלשרעד

 ."טרעוװװסנרעיודאב ךיוא עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי םעד ןופ עגאל יד, -- ןעמ

 ,לגס .מ .א ןופ לקיטרא ןא טקורדעג טרעװ ,1906 ,יאמ ןט--10 ןופ ,ץעויה" ןיא

 יד טיצ רבחמ רעד ןכלעוװ ןיא .,'עינעמור ןיא עניב עשידיי יד" לטיט םעד רצטנוא

 .טקנבופדנאטש ןלאנָאיצאנ ןופ רעטאעט ןשידיי ןופ טייקיטכיו רעד ףיוא טייקמאזקרעמפיוא

 סלא טגנערב ןוא עשינעמור יד ןוא ןדיי רענאקירעמא יד ןשיװצ לעלאראּפ א טיצ רע

 :ןריטיצ רימ .רָאטקאפ-סגנויצרעד סלא רשטאעט עשינעמור סָאד ליּפשיײב

 עינעמור ןיא םוטנדײײ סָאד יװ טקרעמאב רימ ןבָאה ןרעמונ עקירָאפ יד ןופ ענייא ןיא.

 ךיוא ןבָאה רימ :טכאװשעגּפָא ץלא טרעװ ליפעג-לאנָאיצאנ עשידיײ סָאד .ךעלגעט טקניז

 .ןדי עשינעמור ןוא עשינאקירעמא יד ןופ טסארטנָאק םעד טקרעמאב

 יד ןופ עגאל עשימַאנַָאקע יד וא תמא ויא סע :ןכאזרוא יד ןענעז עכלעװ רעבָא

 -ַָאיצאנםוא רעבָא .ןדיי-סדנאל ערעזדנוא ןופ יד יװ רעסעב טנטײדאב ?יא ןדיי רענאקירעמא

 טײטש רעטשרע רעד ןיא ,ײר רעטײװצ רעד ןיא טייז עלעירעטאמ יד טײטש ,ןייז וצ לאנ

 .עשילארָאמ יד

 .ןָאיצאקודע יד דנוא ,ןָאיצאזינאגרָא יד זדנוא טלעפ רעדײל רעבָא

 .קלָאט א ןופ עטסקיטכיװ סָאד ויא ןַאיצאקודע יד

 ןקעװרע ןעמ ןעק סָאװ טימ ?ןשטנעמ ענעסקאװרע עניײז קלאפ א טיצרע סָאװ טימ

 טימ :ליפעג לאנָאיצאנ ,ןבעל ןופ ףמאק ןיא ןשטנעמ עטפיטראפ קידנעטש יד ןופ ןצרעה ןיא

 עכלעוו ,סנילײרפ ןוא ןעיורפ ןופ רעצרעה יד ןיא ליפעג-לאנָאיצאנ ןקעװרע ןענעק סָאװ

 ?טייהנעגנאגראפ-סקלָאפ ןוא עטכישעג-סקלָאפ ןייק טשינ ןסייוו

 רעד טימ ןוא עסערּפ רעד טימ . ,ץרוק ,ץנאג ןרעװ טעטרָאװטנאאב ןענעק ןגארפ יד

 ןעעז םוראד ,ןעעזעגנָא ןיוש ןעמ טָאה סָאד ,ןדעי ףיױא טשינ טקריװ עסערּפ יד רעבָא ,'עניב

 ןוא קיזומ .רעטאעט סָאד טציטשרעטנוא טאטש םעד ןופ טרעװ עּפָארײא ץנאג ןיא זא רימ

 -רא ןכסָארּפ ןפיוא ךיוא יװ ןטעדליבעג ןפיוא ,ןרעדנא ןדעי ףיוא קראטש טקריװ רעטאעט

 -יל ,רעטילימ ןוא ןלוש יד ןיא טריפעגניײג ןעמ טָאה עינעמור ןיא .ב.צ ןעעז רימ .רעטעב

 .דנאל ןוא קלָאפ ןייז וצ עביל דניק ןיא טקעװרע סָאד לײװ ,ןליּפש רעטאעט ןוא ןעגניז רעד

 יו עיצאטופער רעשידלעה א טימ קלָאּפ א וצ ןעגנאלאב וצ ץלָאטש א טליפ טאדלָאס רעד

 .רעדיל יד ןיא טנרעלעגסיוא טָאה ןעמ

 -גײא טויא קיוומ ןעד ,רערעדעי טסיײוװ קיוומ ןופ טייװ יוזא טשינ ןעייטש ןדי* רימ זא

 זיא הניגנ .ג .ד .א ןטכאלש ערעזדנוא ןיא ,טסניד סעטָאג רעודנוא ןיא ןועװעג טעטכירעג

 רע ,טבעלאב יינ ךיז רע טליפ ןזח א קידנרעה דײײ א :סעלא ןופ רערעײט ןדיי םייב ךָאנ

 ץײר ןרעדנוזאב א ךיוא טָאה רעטאעט עשידיײ סָאד .המשנ ןײז ראפ טסײרט א סעּפע טליפ
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 עמאמ ריא ןֹוא גֹנָאי אראלק .6

 ערע ט'מ .אטעי יורפ ןײז ןוא רילעהאי ןמלק

 רעדניק



 ררתא .הת
 אטא טאפ רואה

 ( יי המירז 3 א
5 

 ז/הזפ פיס?
 וה םחסהז 08 0ס/ סי

 : םסהפווס ה 056

2 

 וקסעלאגעס סירָאב ,2

 1915 ,'לוי ,לָאר-?טיט רעד ןיא גנָאי אראלק טימ "ןעכפיפ, ןופ שיפא 3



 א וזיא רע ,רעיײרפ סעּפע טבעל רע יװ רע טליפ אבכוכ-רב א .ב.צ טרעה רע .םיא ראפ

 ,ערעדנא יװ דנעיצנָא רעמ רעטאעט עשידיי סָאד זיא ןײמעגלא ןיא .דלעה םעד טימ דניירפ

 ןעידָאלעמ יד טימ ,רעדיל עשידיי יד ;רעכעלדנעטשראפ ,רעקיציּפש זיא ץיו רעשידיי רעד

 .עיזעָאּפ ןוא ןליפעג רצוא ןא טימ לופ ןענעז

 ןופ עגאל יד רעִיָא ,ןיוש רימ ןסייו עינעמור ןיא עסערּפ רעד טימ ןעײטש רימ ֹוװ

 .טרעװסנרעיודאב ךיוא זיא עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיײ םעד

 :עינעמור ןיא טריפעגנָא סע טָאה ןעדאפדלָאג טײז רָאי 30 ןײק ָאטשינ ךָאנ זיא סע

 ווא רעשזראבז לװלעװ יװ ,ןטנעלאט עסיװעג טציזאב ןבָאה עכלעװ ,רעגניז ןענופעג טָאה רע

 יו ןטסיטרא עטסעב יד טימ רעטאעט א ןרָאװעג טעבראעגסיֹוא זיא טײצ רעצרוק א ןיא

 עלָאר עסיורג א טניײה ךָאנ ןליּפש עכלעװ ערעדנא דנוא וקסעלוגָאמ ,וקסעלאגעס ,רילעװָאי

 א וליפא טשינ ןעמ טעז גנאל ןרָאי סָאװ דנאל ןיא טעטש ַאד ןענעז סע ...עקירעמא ןיא

 .סרעליּפש ערעדנא יד סרוקנַאק ןבעג יאדװא ךַאד ןעמ ןומ ,רעליּפשיוש ןשידִַי

 -נעזערפער סעכלעװ סומסינויצ סָאד .ב.צ יװ ,רעייטשרַָאפ ערעזדנוא רעבַא ןעװ

 -עג ךָאנ יד ןופ עּפורט א ןריזינאגרָא לָאז סומסינויצ סָאד ןעװ ;קלָאפ עשידיײײ סָאד טריט

 יד ןופ סרוקנָאק ןטימ ןוא ,עיצנעװבוס א סעּפע ןבעג ײז ןוא ,דנאל ןיא ןרָאיטקא ענעבילב

 םעד ןיא ,טכאמעג עטירשרָאפ עּפורט יד טלָאװ דנאל ןצנאג ןיא ןענָאיצקעס עשיטסינויצ

 .טכארבעג ןצונ עסיורג סומסינויצ

 ןעמ יו רעטאעט םעד ןופ סעשיָאל יד ןיא ןדיי ןייא ןפָארטעג טשינ ןאד ןטלָאװ רימ

 ןייז וצ רעטנענ טליפעג ךיז טלָאװ דיי רעד .טײהנעגנאגראפ רעשידיי ןופ ןוא ןדיי ןופ טכאל

 -סיה רעשידיי רעד ןופ רעקיטש טימ ןרַאװעג טנאקאב ןטלָאװ סניליירפ ןוא ,ןעיורפ :קלָאפ

 -עג טלָאװ ןעמָאנ רעשידײ רעד טרָאװ ןייא טימ ,טנרעלעג טשינ יז ןבָאה יײז סָאװ ,עירָאט

 א טימ קלָאפ א ןופ ןעמאטש ײז זא ןסיװ וצ טריצלָאטש ןטלַאװ ײז ,ײז ראפ ערע ןא ןעװ

 עמ .סענורטס יד ןענעז ןליפעג עניו .לדיפ א זיא ץראה סנדיײ םעד ...עיצאטופער רעשידלעה

 טלָאװ .ןעידָאלעמ עטסנעש יד ןרעה ךיז ןלָאז סע זא ,ןרירוצנָא ענורטס עכלעװ ןסיװ זומ

 ןיא יװ רעטאעט ןוא קיוומ טימ טרעטסײגאב יוזא ךיוא עינעמור ןיא ןדיי םעד ןעמ

 סעלא טײצ רע טָאה ָאד ןעד ,ײז יװ ןעװעג רעלופליפעג ךיוא רע טלָאװ ,עקירעמא

 .ןפיירגאב וצ

 ,טשינ ךיא סיײוװ סרעײטשרָאפ ערעזדנוא ןופ טנעה יד ןיא ןעמוק טעװ לקיטרא ןימ יצ

 רעבָא סײװ ךיא .ערעל רעשידײ רעד ראפ םארגָארּפ א טימ טקיטפעשאב טצעי ןענעז ײז ןעד

 א ראפ םארגָארּפ א ןעװעג טלַאװ סע .קיטכיו יוזא ךיוא /!יא עעדיא עקיטצעי ןײמ זא

 ."עינעמור ןיא קלָאפ ןשידיי ןצנאג םעד ראפ ,ןשטנעמ עסיורג ןופ גנויצרע עשילאנָאיצאנ

 ןלָארטסאג עטראװרעד יד וצ גָאלָארּפ סלא ןרָאװעג ןבירשעג ןבָאה לָאז לקיטרא רעיד

 -עמא. סלא ןיוש עינעמור ןייל ןעמוקעג זיא רעכלעװ ,וקסעלוגָאמ ,טסיטרא ןרעלוּפַאּפ םענופ

 -ראפ ןענעז גנוטײצ רעטנאמרעד רעד ןיא לײװ ,"טסנוק רעד ינעשז, סלא ,"ראטס רענאקיר

 ןביול סָאװ סעיזנעצער עכעלטע -- 1906 ,ינוי ןט-26 םעד זיב ינוי ןט-10 ןופ -- טכעלטנפע

 -עגפיוא טָאה וקסעלוגָאמ .ןײרא למיה ןיא זיב ראוטרעּפער ןײז ןוא רללטסניק םעד

 :טגָאזעג טרעװ סע רעכלעװ ןיא עיזנעצער רעטשרע רעד ןופ לטיט רעד זיא -- ןטצרט

 -עג ךיז ןבָאה ,קיטנוז ףירגנָא רעיײז ןבעג וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה סָאװ ןקלָאװ יד;

 -טסניק ןטמיראב םעד ןופ רעגנעהנָא דנוא עדניירפ עלא טגרָאזאב ןוא ירפ תבש ןופ טקור
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 -עג ןעמ טַאה רערעמ ַאטסעד ,ןײרא געװ ןיא ןבילקעג ךיו טָאה תבש רעד רעמ סָאװ .רעל

 .ןצראװשראפ ןוא ןרעטצניפראפ ךיז למיה םעד ןעז

 רעלטסניק ןטמיראב םעד טסאג ןביל רעזדנוא טליצעג טשינ רעבָא ןבָאה ןקלָאװ יד

 -אקוב עלא טימ ןעז ךיז טכאנ וצ תבש לָאז רע טנײמעג ןבָאה ײז ,ןרעטש וצ וקסעלוגָאמ

 ןענאטשעג ןענעז ןק:ָאװ עכעלקערש יד .םיא ךָאנ יווא ןעקנעב עכלעוו עדניירפ רעטשער

 ןופ עקינײא טימ הנבל ןגינעק רעטלא רעד ץאלפ טכאמעג ראגָאז ןבָאה ײז ,ץרא ןרד טימ

 יו םעד עדיירפ עסיורג יד סטכאנ וצ תבש ןטכיײלאב וצ םוא ךעלדנרעטש ןדראילימ עריא

 .טסנוק רעד ינעשז םעד ןופ לאפייב ןרעיײהעגמוא דנוא ןעזרעד

 עסיורג ערעדנא ךיוא יװ ,עטײלפיוק עטסערג יד דנוא ,עטצרע ,לדא רעטסערג רעד

 רעיײז ןיא טלעטשעגרַאפ רעטאעט עשידי סָאד ךיז ןבָאה עליפ עכלעװ ןופ ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 -ינאמ וצ יוזאיוו טסוװועג ןבָאה ײז .טניוטשרע ןבָאה ,יײרעגניז-רעדיל ןימ א סלא עיזאטנאפ

 ןָאד רענעברַאדראפ א ,ןאמלאג סלא עלָאר ןײז ןיא וקסעלוגָאמ .עדיירפ עסיורג רעייז ןריטסעפ

 רעטלא רעכעלרעדיל א .ןאמלָאג סלא רעטעּפש דנוא ןרעלקעמ יד עצנירּפש סלא ,ןאושז

 יד ןבעגעג זדנוא רע טָאה ךעלריטאנ ַאז טרעדנוװאב ךעלבײרשאבכמוא ראו ,רעכערבראפ

 עדעי סָאד רעלטסניק עגיזיה יד ןופ טרידנוקעס יײרפ ראוו רע עכלעוו ןיא ,ןלָאר עגיבָא

 עטסערג יד טכײרע טסנוק טיא רעד ןיא ךיוא טָאה דײ רעד זא ןרָאװעג טגייצרעביא זיא

 .עפוטש

 ,ןשידי א טליּפשעג טָאה וקסעלוגָאמ ןעװ דנעבא קיטסניד ךיוא ראו עבלעי סָאד

 טשינ ,ןכדש א סאג רעד ןיא דנוא דמלמ א םַײה רעד ןיא ,סנרפמ לעב ןקידלטעטשניײלק

 ןטסערג םענופ טסעג ןופ טלגנירעגמורא ןטרָאג ןיא דנוא ,ײרפ ,רוטאנ רעייז ןבירטרעביא

 עגנאל ןוא עסיורג ערעײהעגמוא ערעײז טימ טקנאדעג ןוא טרילוטארג ןבָאה יד .לדא

 .טסנוק רעד ןרעטש םעד ןוױלּפא

 (1906 יגנוי ןט-10 ןופ ץעויה ערהאװ רעד)

 ירָא-ײנ זיא ,עילָאװָאּפ-לטגפ ןיא !/דנוא טיג וקסעלוגָאמ רעטסימ ןכלעװ ּפיט םעד

 עצנירּפש בו ןײז ןוא (שטיװָאמיס .א) הלגע לעב לרעמש סָאװ ענעצס יד רָאנ .לאניג

 סעּפע זיא ,ןרעװ וגורב ןײז ,ןוט בילוצ ןײז ,װירב א םיא ןעװעקלָאט (וקסעלוגָאמ .דאמ)

 ןיא סע טעז ןגמ ביוא ןסעגראפ טכײל ךיז ןעק עמ זא ךעלריטאנ יֹוזַא ,ןבעגעג יײרט יוזא

 .רעטאעט

 טימ רָאנ עּפָארײא ןיא טָאה וקסעלוגָאמ .ה זא ןגָֿאז ךיוא רימ ןענעק ץלָאטש טימ

 ןיא דנרעװ .גלָאפרע אוא טימ קרעװרעטסיײימ סָאד ןריפפיוא טנעקעג עּפורט רעגיזיה רעד

 -ראבכיוה רעעסאּפעגּפָא ןײא ל'ריאמ קישטנאמנגנוי םעלדײא םעד טליּפש ראגָאז קרָאי-וינ

 עטוג ,עלעדײא סָאד טעז ןעמ ןכלעװ ןיא גרעבנעדלָאג .ה ָאד טליּפש ,רָאיטקא רעקיג

 סָאד .ןרעב רעקרַאי-וינ יד ןגעג ןעמעש וצ סָאװ טשינ ךיז טָאה ןאגרָא ןייז ךיוא .לריאמ

 טנעלאט רעײז וצ טשינ טֿאה שטיװַָאמיס .ה דנוא וקסעלאגעס .דאמ לֹרָאֹּפ עשהלגע-לעב

 -עס .ה .טשיג ךיוא עקירעמא ןיא זא עבקאי טגָאז ןעמ ןוא .לרָאּפ ןײק עּפָארײא ץנאג ןיא

 םעד ץָארט .ענעצס עקיצנײא ןײא עלָאר עדנטיײדאבמוא ענײלק ץנאג א ָאד טָֿאה וקסעלאג

 -אמירּפ ענמיראב א{ עקירעמא ןיא ךיוא זיא ןײטשלעקניפ .דאמ ,טפאהרעטסיײמ סע רע טליּפש
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 עגנוי רעטױל ןופ רָאכ סָאד ךיוא יװ טוג רעײז ראוו ערעדנא יד דנוא ףָלסאמ .ה ,ענָאד

 .ןעמיטש ענייש טימ סעלא ןעמאד דנוא רענעמ
 1906 ינוי ןט-17 ןופ ץעויה ערהאוו רעד

 םעד ראפ גנוקיטומרעד א טלעטשעגרָאּפ ךיז טימ ןבָאה ןוקסעלוגָאמ ןופ ןלָארטסאג יד

 רעטנוא טכײרטש "קילברעביא ןײא , .עינעמור ןופ רעליּפשיש יד ראפ ןוא םלוע ןשידיי

 ןקידרעטיײװ סעד רײפ עיצאטערּפרעטניא רעטוג ןופ ןוא ראוטרעפער ןטוג ןופ טײטאכ םעד

 א רעביא טקיש ןוא ימ סוקסעלוגָאמ רעלטסניק םעד ראפ ךיז טקנאדאב ,רעטאעט ןופ גנאג

 .ןידרָאג בקעי '*יָאטסלָאט ןשידײ, םוצ ןדיי עשינעמור יד ןופ סורג

 רימ ןענעכער ,עדנע ייב טזיא ןרילָארטסאג סוקסעלוגָאמ רעלטסניק סםעד ןעוװ טצעי,

 -לעװו ."טייקמאוקרעמפיוא,; רענײז רעביא ןכאמ וצ קילברעביא ןײא קירעביא טשינ ראפ

 םעד רעביא ןבעג וצ סעומש א יאדכ .טקנעשעג םוקילבוּפ ןקיזיה םעד טָאד רע עכ

 ןעגנערב וצ סוא ,ראוטרעּפער ןשידיי םעד ןופ ןטכָאלפעגסיוא טָאה רע ןכלעװ ןעמולכ ץנארק

 טָאה רע לייוו ,ןעמולב קינײװ רעײו טלאהטנא ץנארק רעד .טנעוערפ םוצ זדנוא עקירעמא ןופ

 .טפוד םענייש םעד ןסינעג ןזָאל וצ רערעמ ודנוא ןעייטס טשינ ?יא טעװ טיצ יד זא טנ:ערעגסיוא

 טנאקאב .טײצ עצנאג יד וקסעלוגָאמ רעו םעד טגָאלּפעג טָאה לפייוצ רעקראטש א

 ןעניפעג ךיז ןלעװ ?ןפאשראפ תחנ םולב רעד ןופ טפוד רעד טעװ :"ןטנאקאבמוא ?סעד, ןנאמ

 -עג טײװ טשינ טָאה סע ןוא ? רעדעפ סנידרָאג בקעי ןליפ ןוא ...חירה-שוח טימ רעייושוצ

 רעה ,רעלטסניק עקיויה ערעזדנוא .ןרילראפ טײהנגעלעג אזא ןלָאז רימ וא יײצ:רעד ןטלאה

 רעה םעד טרעכיזראפ ןבָאה טײז רעזדנוא ןופ רימ ךיוא יו גרעבנעדלָאג רעה ,וקסעלאגעס

 ,עטנעגילעטניא קונעג ךיז ןעניפעג םוקילבופ רעטשעראקוב רעצ/ודנוא ןשיװצ זא וקסעלוגָאמ

 עלערימ. ןוא "ןאטאלראש המלש, ,'רמז-וילכ קיציא-גילעז, ,"ריל גינעק,, זא זייוואב םוצ

 -יורג טימ ןרעּפָא-ץניק עשינאקירעמא דנרעוו רָארופ ןטעסרג םעד טכאמעג ָאד ןבָאװ "תרפא

 ,ןעמאראראט ,קיוומ רעביא קיזומ טימ םידש ,עגינעק ,ןטעשווס עכייר טימ ,ןעגנולעטשסיוא עס

 טוג סָאװ זא טרעכיזראפ ןבָאה רימ .לָאמ ןטשרע םיב ּפָאק סעד ןיַָארבעג ןוא טכארקעג ןבָאה

 ןגירָאפ טויא "רעטנאקאבמוא. רעד, ןוא ,טנייפ טשינ ךיוא סוקילבוּפ רעודנוא טָאה טויא

 -שעראקוב סָאד ןבָאה רימ .לאפיײיב ןֹוא ץנאלג ןטסערג םעד טימ ןרָאװעג טריפעגפיוא תבש

 -ראװרע רימ ןבָאה עדריגײנ רעטסערג רעד טימ ןוא טלעטשעג גנופירּפ רוצ םוקילבוּפ רעט

 יד סלא ןרָאװעג טרידױלּפא רעמ ליפ ןענעז עקירדסיוא עשיפָאוָאליפ יד ,גנונייכ ןײז טעט

 ןלופטכארפ א טאהעג ןבָאה רימ .סעקּפָאה עכעלצניק ןוא ןטעלּפוק עשיניצ עטסעטמיראב

 רימ ןוא ,ןורכז ןיא טריכָאנ ןוא ןעגנילשעג טרָאװ סעדעי ןבָאה רימ ,דנעבא ןשירארעטיל

 .ןענישרע לָאמ עליפ ודנוא ראפ ךָאנ לָאז "רעטנאקאבמוא, רעד. וא ןפָאה

 טגָאז רע יװ רעדָא עּפָארײא ןיא זא ןקרעמאב וקסעלוגָאמ 'ה םעד רעבָא ןוומ רימ

 עינאּפמַָאק ןושל ןייז ףיוא רעדָא ,טפאשלעזעג עטײװצ א ןעניפעג טשינ רע טעװ ּפָארוי ןיא

 לכש רע טָאה ןעמונראפ ןבָאה רימ יו רָאנ .ריא טימ ןעװעטנארפ וצ םולב אזא ןבעג ײז

 -ָאמ רעה ןופ טײקמאוקרעמפיוא יד ןענעקרענָא רימ ןוומ סלאפנדעי .ןכוו טשינ טרָאפ ןוא

 ערעזדנוא ןגעװ טָאה רע זא םאזקרעמפיוא גונעג ןענעז טײז רעזדנוא ןופ רימ זא וקסעליג

 ראפ -- טלעטשעגנעמאווצ ןעמולב ץנארק ןלופטכארפ ןײא ם,קילבוּפ דנוא רעלטסניק עגיזיה

 -יא רעליּפשיוש דנוא םוקילבופ רעודנוא ןופ ןעמָאנ ןיא סיוא| םיא ןקירד רימ ןכלעו

 בקעי ,יָאטסלָאט ןשידי םעד ,עגעלָאק רעודנוא ןקיש דנוא ןצראה ןכיט ןופ קנאד ןענ

 -ראפ דנוא גנורעראפ ןוא גנוטכאכַאה ערעזדנוא ,טלעװ רעײנ רעד ןיא ןיהא ,ןידרָאג
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 עשיסאלק עשירארעטיל עירט ןרעדנָאז עשינאמטפעשעג טשינ ענײז סָאד סיא ןרעכיז

 ".ןבעל גיװע דריװ טעברא

 .ךילביל" רעטאעט ןופ ,1906 .צעד 23 ןופ .ץעויה ערהאװ רעד" ןיא סנָאנא ןא

 ליפ רעד ןטסנוג וצ ןליּפש ןאמ דריװו .צעד ןט-22 םעד תבש :זא ןֿא טגָאז ,(אצינגישז)

 רעה דנוא וקסעלאגעס טרעבלא רעה רעטסנײמירעטסעקרָא ןוא רעלטסניק ןעגנוי ןטבילאב

 12 ןוא ןטקא 4ןיא עמארדָאלעמ ןײא ,ךעלעמ עיטמ*" :עסעיּפ ענייש יד ןיטשרוב .מ

 סעטרעװ ןשידַײ םעד עטײז סרוקנָאק ןטסערג םעד ןבָאה דנוא ןטראװרע ריװ .ןעַאלבאט

 .םוקילבוּפ

 ןט-26 םעד קיטסניד ןוא (סעמטסירק) ןושטארק גָאט ןטשרע םעד ,ןט-25 מעד קיטנָאמ

 עטריפעגפיוא ריה טצעל טשרע יד לָאמ ןטשרע םוצ ןליּפש ןעמ דריװ ןושטארק גָאט ןט-2 םעד

 ןטקא 4 ןיא (אבש הכלמ) "אבאס אנישוזער" :עטערעּפָא עשירָאטסיה עלענָאיצאזנעס עטמיראב

 םעד ןט-27 מעד ךאװװטימ דנוא לאטספלָאװ ןופ קיזומ דנוא עקירעמא סיוא טרעפייז רי'ד ןופ

 עטמיראב יד לָאמ ןטירד םוצ לאפייב ןסיורג טימ ןליּפש ןעמ דריװ ןושטארק גָאט ןטירד

 .לעודירפ ןופ קיזומ דנוא רענײטאל ןופ ןעָאלבאט 12 דנוא ןטקא 4 ןיא ,טכאנ רדס" :עטערעּכָא

 ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ סרעטנעצ-טפיה ייוצ יד ןיא רעטלוב ץלא ןרעװ סע

 םעד ןרעכַײואב וצ םינקסע-רעטאעט יד ןופ ןעגנוימאב יד--טשעראקוב ןוא סאי--עינעמור

 ,עטסנרע עניב רעד ףיוא ןעגנערבוצפיורא ,רעליפשיוש ןוא רעיױשוצ ןשידיײ ןראפ ראוטרעּפער

 יד' יװ ןעלטיט ןשיפא יד ףיוא ךיז ןזייװאב סע .ןסעיּפ עשירארעטיל ענעדָאלעגנָא-לאיצָאס

 ,"המקנ ןופ טָאג' ,(1908) ןירבָאק ןופ .,ןקילג רענאקירעמא' ,(1096) רעליש ןופ ,רעביױר
 סערעטניא רעד ךיז טקראטשראפ סע .(1912) ריפסקעש ןופ *קָאלײש* ,(1909) ןשא םולש ןופ

 טײקמאוקרעמפיוא יד וצ ןעיצ רעלטסניק ענעעזעגנַָא .רעטאעט ןשידיי םוצ ןטכיש עלא ןופ

 .טנגוי רעקידנרידוטש רעד ןופ סרעדנוזאב ,ןנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ

 גנַאי זעוב טלײצרעד ,1915 ןיא ,עינעמור ןיא ןטירטפיוא עטשרע סגנָאי אראלק ןגעוו

 ."רעטאעט ןיא ןבעל ןײײמ" ךוב ןייז זיא

 רעד ןופ ןוא גרוברעקעפ םעניש םעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןרָאיטקא יד ןעװ'"

 יז ןעמ טָאה ,סעדא ןייק בשומה-םוחת ,.יטסָאלדעסָא אטרעשט" רעד ןיא עװקסָאמ טָאטש רעסיורג

 בָאה ךיא .ןכָאלשעג טרָאד יו ןענעז קאמשעג ןוא קראטש יוזא ,ןקעװרעד טנעקעג טינרָאג

 רימ .טליפשעג טאהעג טינ עינעמור ןיא ךָאנ טָאה אראלק .עינעמור ןייק ןרָאּפ ןסָאלשאכ

 .סעדא ןופ טײוװ טינ זיא סָאװ ,סאי ןײק ןרָאפעג ןענעז

 ',עדרעװ לומָאּפ" ןטרָאג ןשירָאטסיה ןשידי םעד ןיא טליּפשעג רימ ןבָאה סאי ןיא

 רימ .טרילָארטסאג ןײלא רעירפ בָאה ךיא ןעמעוװ ײב ,יזנכשא רעשזדענעמ-רָאיטקא םעד יײב

 טָאה עכלעוװ ,עּפורט רעשידײ רעטײװצ א ראפ עיצנערוקנַאק א טכאמעג סאי ןיא ןבָאה

 ,סרענאק יד ןעװעג ןענעז סראטס יד ..עדרעװ לומָאפ" ןופ טיײװ טינ ,ןטרָאג א ןיא טליפשעג

 'ליװעדָאװ ןיא עלָאר עסיורג א טליּפשעג ןוא עקירעמא ןיא ןעװעג לָאמא ןענעז עכלעוו

 עטסעב יד טכאמעג טָאה עשרָאלָארטסאג סלא גנָאי אראלק רעבָא ,וקסעלאגעס טרעבלא ןוא

 רעטאעט יד ןופ טרפב ,םוקילבוּפ ןופ ןרָאװעג טרעראפ ,קידנעטש יװ ,זיא יז ןטפעשעג

 ןיא לֵָאמא יװ ,טאירטאפ טרָאס םעד ןופ ןעװעג טינ ןענעז ןטָאירטאּפ רעסאי יד .ןטָאירטאּפ

 .ןסאלק ערעכעה יד ןופ ןעװעג ןטָאירטַאּפ יד ןענעז סאי ןיא .קרָאי-וינ

 עשידיי יװ ןרעה רימ ןוא גנולעטשרָאפ א ךָאנ רעטאעט ןופ סירא לָֿאמא רימ ןעײג

 ײז ןסירגאב סָאד זא ,ןענאטשראפ ןבָאה רימ .שינעמור ףיוא ןפורסיוא ןכאמ ןטנעדוטס-םירוחב

132 



 ,עטעראק רעד ןיא טצעזעגנײרא ךיז ןבָאה רימ ןעװו .ײז טקנאדאב אראלק ןוא גנָאי אראלק

 יד ןבָאה ,ןײרא לעטָאה ןיא זדנוא ןריפוצּפָא טכאנ עדעי זדנוא ףיא ןטראו טגעלפ עכלעװ

 דלאב ןיב ךיא .עטעראק יד ןּפעלש ןבױהעגנָא ןײלא ןוא דרעפ יד טנאּפשעגסױא ןטנעדוטס

 ןטנעדוטס יד .םלוע ןטימ ןעגנאגעגכָאנ ןיב ךיא ןוא ןציז ןײלא ןאראלק טוָאלעג ,רעטנורא

 רעד ןיא ןאראלק טכארבעג ןוא ןפורסיוא ענעדישראפ טכאמעג געװ ןצנַאג םעד ןבָאה

 ענעטלעז א רָאג סעּפע ןעװעג טלָאמעד רימ ראפ זיא סָאד .לעטָאה בוצ עטעראק

 .גנוניישרעד

 טשעראקוב ןײק ןרָאפ לָאז ךיא ,טגײלעגרָאפ רימ טָאה יונכשא רָאטקעריד רעד

 ןיא טרילָארטסאג ןײלא טָאה ריא ןעװ קירוצ רָאי רַאֹּפ א טימ ,רימ וצ רע טגָאז ,שטיײטס

 טינ טסעגראפ ןוא .גנָאי אראלק טימ ךָאנ טנײה ,ןטפעשעג עטוג טכאמעג ריא טָאה ,טשעראקוב

 רעשודענעמ-רָאיטקא רעקילַאמא רעד) .ץנערוקנָאק ערעקראטש א טאהעג ריא טָאה טלָאמעד זא

 -לעוא ןופ עפורט א טימ טשעראקוב ןיא ןעװנג טלָאמעד זיא ,עזיורק ןָאמָאלָאס ,ןליופ ןופ

 -אב סָאד ,שטיװערוג ענָאדאמירּפ יד ,װעדעבעל ןרהא יװ ,ןטפערק-ןטערעּפָא עקראטש עכ

 .(ןיקדוב יליצ ןוא אשימ רעטאעט-ליװעדָאװ ןופ לרָאּפ עטנאק

 יו עבלעז סָאד טרוחעגרעביא ןיז טָאה סע ןוא טשעראקוב ןיא טליּפשעג ךיוא רימ ןבָאה

 ןיב ןײילא ךיא ןכלעװ ןיא ,ראוטרעּפער סנידרָאג טליּפשעג ךיוא בָאה ךיא ...סאי ןיא

 ."ןטָארטעגפיוא

 קיטײצכיײלג טָאה ןעמ ןעװ ,ןרָאי ענעי ןופ טלעװ -רעטאעט רעשידיי רעד ןופ ןָאפ ןפיוא

 ,'אטסָאקא לאירוא. סװָאקצוג ןוא "עלעמילב. סרעניײטאל ,'קירדנעמש. סנעדאפלָאג טליּפשעג

 ריּפסקעש ןשילגנע ןראפ דיוא ןירעבעגטסאג יד ןּוָאװעג "ריּפסקעש ןשידײ, םענופ ענינ יד ויא

 ,ןענייאראפ-רעטאעט ,ןזײירק-םארד עקילײצמוא ,םוקילבוּפ שידיי א טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה'ס ןוא

 עטשטנעבעגטָאג ןביוהעגסיורא ךיז ןבָאה'ס -- רקיע רעד -- ןוא סעּפורט-רעטאעט עשידיי

 סרעטנעצ-רוטלוק עטסערג ןיא ט:אמעג טמיראב רעטעּפש ךיז ן:אה עכלעװ ,ןטנאלאט-סקלָאּפ

 ,רעקיטירק עטסנגערטש יד טסנוק רעײז טימ טשאררעביא ןבָאה ןוא טלעװ רעד ןופ

 -ופ עטכישעג רעד ראפ ןטסנידראפ סנעדאפלָאג רעמ ךָאנ טרעסערגראפ ןיילא סָאד ןוא

 ראפ גנונעקרענָא עקידנעטש רעודנוא רעמ ךָאנ טקיטכעראב'ס ןוצ רעטאעט ןשידיײ םענ

 .ןעגנוימאב ענייז

 ט:ארבעג טָאה ןוא עינעמור ןיא טעטּפיוהאב ךיז טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו א

 -סיוא ןוא דנאל ןיא ,רעטאעט ןשידיי ןופ גנולקיוװטנא רעד וצ רעײטשוצ ןכעלטנייװעגרעסיוא ןא

 רעד ןעװעג זיא ,ןבעל ןײז ןופ ףוס םוצ ויב טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ףוס ןופ קידנביײהנָא ,דנאל

 .גרעבנדלָאג לקיציא טסיטרא רעטמיראב-טלעוו

 -עגזיא'סוװ ,"עררעוװ לומָאּפ , ןטרָאג ןופ טָאטש רעד ןיא ,1870 רָאי ןיא רענעריובעג א

 רעד וצ ןרעײטשוצײב ןעװעג טרעשאב םיא זיא ,רעטאעט ןשידיי ןופ עלעגיוו סָאד ןענאטש

 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה'ס ןכלעװ ןיא "אצינגישו, ןטרָאג רעטשעראקוב םעד ןופ טייקטמיראב

 ןטעבראפ רע טרעװ 1892 רָאי ןיא .1877 רָאי ןיא ,ןעדאפדלָאגםהרבא רעטאעט שידיי טליּפשעג

 טרעוװ 1897 רָאי ןופ .ןטרָאג אצינגישז רעטשעראקוב ןיא ןליּפש וצ ךילביל רָאטקעריד םענופ

 -ביל רָאטקעריד ןטימ ןעמאווצ "אצינגישז, יד טײיצ א ןֵא טריפ רע ,רעסישוער ךיוא ַאד רע

 "אצינגישז, יד ןוא רָאטקעריד גרעבנדלָאג טרעװ ,םעצולּפ טבראטש ךילביל ןעװ ןוא ךיל

 .עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןטוג ןופ סערדא רעד טרעוװ
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 ןיא .לרוהב הװצימ רב סלא ןביױהעגנָא גרעבנדלָאג לקיציא טָאה טײקיטעט-רעטאעט ןייז

 ןופ טָאבראפ ןכָאנ ,סאי ןײק ןעמוק וקסעלוגָאמ ןוא ןאמנייפ ,לקניפ-עּפורט יד ןעװ 1383 רָאי

 רָאכ-רעדניק רעיײל ןיא ןגרעבנעדלָאג ןיירא ײז ןעמענ ,דנאלסור ןשיראצ ןיא רעטאעט שידיי

 -גדלָאג טמענ ,קעװא טרָאפ עּפורט יד יװ םעד בָאנ .ןטערעּפָא עשירָאטסיה עשינעדאפדלָאג יד וצ

 םעד ײז טימ טליּפש ןוא רָאי 15 זיב 12 ןופ רעטלע ןיא ךעלדיײמ ןוא ךעלגנוי ףיונוצ גרעב

 .ראוטרעּפער ן:לעז

 ןליּפש וצ טענאשז יורפ ןײיז ןוא וקסעּפיליפ לשיפ הירכו טימ םיא ןעמענ רעטעּפש רָאי 2

 ,רעטניו א ּפַא ךיז טגָאלּפ גרעבנדלָאג .עינעמור ןופ ךעלטעטש ענײלק יד רעביא רעטאעט

 ןײק תונמחר ןופ טימ םיא ןעמענ ןטאדלָאס .םייהא סופוצ ךיז טזָאל ןוא תוקחד עכעלקערש ןיא

 ןיהא ןעמוק'ס ויב ןקסענַאמָאלָאס טימ ןעמאווצ לדנטרעג א ןיא גרעבנדלָאג טגניז ָאד ןוא ץאלאג

 -נדלָאג רעכלעװ ןיא עפורט ןײיז ןיא ןײירא עדײב יײז טמענ ןוא וקסעלאגעס -- 1888 רָאי ןיא --

 -לעז רעד ןיא ןליּפש וצ גרעבנדלָאג ןָא טבייה ןאשַאטָאב ןיא טשרע .ןלָאר ענײלק טליּפש גרעב

 1899 ןיא .,למעלינוק , ןיא סקאמ ,"תימלוש; ןיא םולשיבא יװ ןלָאר עקיטכיוו ,עּפורט רעב

 רע וװ רעטאעט-לפמיג ןיא גרעבמעל ןײק ןדארלעסקא ךרוד טרישזאגנא גרעבנעדלָאג טרעוו

 טימ ןעמאווצ -- טרישזאגנא ןהָאק ףעדירב יד ךרוד ,רע טרעװ טרָאד ןופ .רָאי יײװצ טליּפש

 טרָאפ ןוא ןָאועס-רעטניוװ ןראפ טשעּפאדוב ןײק -- קָאטשנײװ ןוא ,קעמארש ,שילאק ,ויירקסע

 -לעזָאי יבר" ןופ ןעגנוריפפיוא סנעדאפדלָאג ןיא ך ז טקילײטאב רע וװ ,גרעבמעל ןייק קירוצ

 -נדלָאג טרָאּפ ןאד ."דלישטָאר ןָאראב, ןוא "סונרעפָאלָאה ןוא תידוהי, ,'דומחת אל" ,'ןאמ

 ןָאזעס-רעטניװ םעד רעדיװ טליּפש רע וװ ,טשעּפאדוב ןייק קירוצ גרעב

 .עינעמור ןיא ראוטרעפער-ןידרָאג םעד לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא גרעבנדלָאג טריפ 1904 ןיא

 ןוא ןיקסװעשאמָאט ,ןועלדא טיט ןעמאזוצ טליּפש רע וװ ,עקירעמא ןייק רע טרָאפ 1908 ןיא

 אצינגישוסָאד טיינאב רע וװ טשעראקוב ןיק קירוצ גרעבנדלָאג טמוק 1914 ןיא .ןרעגארּפ טימ

 ,ןךיז טימ טכארבעג טָאה רע סָאװ ראוטרעפער רענאקירעמא ןופ ןסעיּפ ףיוא טריפ ןוא רעטאעט

 ןעמ זומ גירק-טלעװ ןטשרע ןופ ךורֿבסיױא םעד בילוצ .ןלָאר-טּפיױוה יד טליּפש רע ןכלעװ ןיא

 ,יאצינגישז, יד ףיוא רעדיװ גרעבנדלָאג טנפע ךָאנרעד ,ןעגנולעטשרָאפ יד טײצ א ןסײורעביא

 -עליּפשיוש עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןוא סטּפורט עשידיי עטסקיטכיװ יד ּפָארא טגנערב רע וװ

 רעד ןופ עינעמור ןייק ןעמוק סָאד ךיוא ןדנובראפ זיא ןעמָאנ ןײז טימ .ןטײקכעלנעזרעּפ עשיר

 -עט סנעמעװ ,ןפורעגנָא יז טָאה רע יװ ,'טסנוק רעיינ א ןופ םיחילש יד, .,עּפורט רענליוו,

 םענייא טלעטשעגרָאּפ ךיז טימ ךָאנרעד טָאה ןוא 1916 רָאי ןיא ןביועהגנָא ךיז טָאה'ס טײקיט

 רעד ןיא ןוא עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןטנעמָאנ עטסקיטכיוװ יד ןופ

 .טלעוװ רערָאג

 רָאי 42 "אצינגישז; רעד ןיא ,טשעראקוב ןיא טקרעמעגּפָא 1931 רָאי ןיא טָאה'מ ןעוו

 יד טץקילײטאב בוט-;וי םעד ןיא ךיז ןבָאה ,גרעבנעדלָאג לקיציא ןופ טייקיטעט-רעטאעט

 רעד וצ טרָאװריפנײרא סָאד .ןטײקכעלנעזרעּפרוטלול עשינעמור ןוא עשידיי עטסנעעזעגנָא

 -רעלעג ר"ד -- טײקכעלנעורעּפ עכעלטפאשלעועג עטנענימָארּפ יד ןט"אהעג טָאה גנורעייפ
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 -רעטאעט עשידיי רָאי 42 טסח'ס סָאװ םעד ןגעו טדערעג טָאה גרעבנרעטש בקעי .רעט

 .טײקיטעט

 עטכישעג רעד וצ גָארטײב סגרעבנעדלָאג ןלארטשעגרעטנוא טָאה ונאעראזאל ובראב

 -לָאג טימ ,טקילײטאב ךיוא ךיז ןבָאה םארגָארּפ ןשירעלטסניק ןיא .רעטאעט ןשידיי ןופ

 .רָצטסאּפ אליועס ןוא רעלגיז אנרע ,ןגרעבנעד

 :ןגָארטײב עשירעלטסניק ןוא סעדער טימ ןטערטעגסיורא ןענעז רעטאעט ןשינעמור ןופ

 ,ןונאֿפ ןָאי :רעטאעט-לאנָאיצַאנ ןופ ,ןאירּפישט .לא ,ערעּפָא רעשינעמור רעד ןופ ,יזאגלא

 ןופ ,וקסעגָאנאמ ןַאי :ערעּפָא רעשינעמור רעד ןופ ,וקסעשודרָאשזד ;רעטאעט-לאנָאיצַאנ

 רעטאעט ןופ ,וקסעװָאקנאי ןאי :ערעּפָא רעשינעמור רעד ןופ ,וקסערָאלפ :רעטאעט-לאנָאיצאנ

 רעבײרש רערעלוּפָאּפ רעד ןוא "ארוטנעװ, רעטאעט ןופ ,רעלאק ינעל :"איראמ אנישזערק

 .וגאעבירפ ןָא
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 ןעשזדנָאלבראפ ןוא ןעשזדנָאלב ,סעּפורט ,ןרעטש
 טביילב רעטאעט עשידיי סָאד ןוא

 ,רעקאלפ ,לרעיפ ,רעקאלפ

 וצ ךעליירפ זדנוא טכײל ן א

 .ירפרעדניא זיב וצ ןדנוא טכייל

 (ןעדאפדלָאג םהר-נא)

 םאלפ יד טשעל סָאװ טניװ רעד טשינ טײז
 .םס זיא טכאנ ?ײװ ,ףיוא יז טזָאלב רַאנ

 (ץרפ שוביל קחצי)

 ןבראטש טינ רָאט רעייפ רעזדנוא
 .רעטכיד ןופ טרָאװ ,ךָאנ ףיוא סע טלאה

 (גרעבנרעטש בקעי)

 ,רימ ןבָאה ,לײט ןטשרע ןופ תורוש עטשרע יד ןיא ,טעברא רעזדנוא ןופ בױהנָא ןיא

 ן'ץרפ טנאמרעד ,רעטאעט ןשידײ םענרעדַאמ ןופ ןלײז עטסקיטכיװ יײרד יד קידנענאמרעד
 ךעלטנײװעג ,טרעװ ןענעדאפדלָאג ךָאנ ,סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ .ןענעדאפדלָאג ךָאנ דלאב

 ןשידיי ןופ רָאטאמרָאפער סלא ,טײקכעלנעזרעּפ-עסיױרג עטײװצ סלא ןידרָאג טנאמרעד דימּת
 ."רעטאעט

 .תוביס ײרד בילוצ ןָאטעג סָאד ןבָאה רימ

 ןשיװצ טריפעג ןוא טבעלעג ןבָאה ןידרַאג ןוא ןעדאפדלַאג תעשב ךָאנ ?ײװ סנטשרע

 עקידנרירוקנַאק ךיז ייװצ יד ןופ רענייא ןופ טנאהרעביוא רעד ראפ טײרטש ןטפאהבעל א ךיז

 -קאראכ ןכעלטלעװ רעמ א טימ ,עשירארעטיל ןײר יד -- רעטאעט ןשידִיי ןיא ןעגנומערטש

 ןלאנַאיצאנ רעמ א טימ עשילאקיזומ-שירארעטיל יד ןוא ןטערטראפ טָאה ןידרַאג סָאװ ,רעט

 -ניס רעכעלקילג א יװ ןענישרעד ץרּכ זיא -- ןטערטראפ טָאה ןעדאפדלָאג סָאװ ,רעטקאראכ

 טָאה ,1915 --- 1905 ןרָאי יד ןיא ,רעטאעט ןשידיי םוצ סערעטניא רעקידנסקאוו ןייז ןוא זעט
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 ןַײז ךָאנ ןרָאי ךסא ךיוא ,טלעװ רעד ןיא רעטאעט עשידיי סָאד ןעװעג העיּפשמ קראטש

 .ייװצ ע-עדנא יד יװ ןרָאװעג טליּפשעג רעקינײװ זיא רע םגד ,טיוט

 ןופ טסייג סנעדאפדלָאג ןביײרטראפ טלָאװעג טָאה ןידרָאג יװ טקנוּפ ?ײװ ,סנטייוװצ

 ןַײז ךישממ טלָאװעג ןוא טסײג-ןידרָאג םעד טפמעקאנ ץרפ טָאד יוזא ,עניב רעשידיײײ רעד
 .תורוד עקידנעמוק יד ראפ ןעמוקלופראפ םיא ןוא סנעדאפדלָאג

 :ןיילא ן'ץרפ ןרעה רימָאל

 ןופ עניב רעזדנוא טכארבעג ןידרָאג טָאה ,קירוצ רעדָא ,רעטייוװ ל?יפיוו ףיוא :עגארפ

 ' ?ןעדאפדלָאג

 ,קיצראה רעבירעד ןיא װיטימירּפ ,ךעלמיטסקלָאפ ,װיאנ זיא ןעדאפדלַאג :רעפטנע

 ..לאנָאיצאנ ...שידָאלעמ טפַא

 עדמערפ ,(ןעמונעג ןבעל ןופ טשינ ,רוטארעטיל ןופ) ןעמעלבָארּפ עדמערפ --- ןידרָאג

 ןופ שידי רעװעיאלַאקינ א --ןכערב-רענייצ םוצ -- ךארפש א 2 עביא שידיי ,ןפיט

 -ירַא ןַײק ...טַײקכעלרע עשיטאבצלאב עיצרַאּפ עסיורג א-- רעטלע רעד ףיוא הבושת-לעב א

 -עגײבראפ טשינ דיי רעגנוי ןייק לָאמנײק זיא ?גיּפש ןייז ראפ ...טנעמָאמ רעשידיי-לעניג

 -- טלגיּפשעג טשינ -- לדײמ עשידיי-יינ סָאד ,ןעגנאג

 -רעד-טשינ יװ טראה ןוא ,ןצלָאטש ףיוא --- קידמירוּפ ןוא ,לסקא ןדמערפ ןופ ץלא

 ..סנזדנעג ןטַארב

 ןופ סעדער ןוא װירב,-- 1903 ןיא ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,ויװרעטניא ןא ס'ץרּפ ןו

 .(ליזיײמ ןמהנ .דער 1950 ,קרָאי-וינ -- *ץרפ .ל.י

 ; טגָאזעג לָאמא רימ טָאה ץרּכ

 זיא'ס ,עלעדנעמ ןעװעג זיא יבר ןײמ זא ,(רעקיטירק יד) םינָאראנ יד ןעניימ יז ---

 !י-ר ןײמ זיא ןעדאפדלָאג םהריא .ןגיל

 :קיטאלג טינ ןזיװעגסיוא םיא ךיז טָאה סָאװ ,ןגייװש ןײמ טגערפעגרעביא טָאד רע

 -אפדלָאג ןופ םינמיס יד ןצרּפ יײנ סָאד ןענעז וװ ,טקנעדעגנַאנ :ָאה ךיא ,ָאי ,ונ --

 ?"שינָאמ. !ןָאט-רעטעלב א רשפא !רָאג יבר ןײז !קישטנאק סנעד

 (שטייגק ןשינדמל ןקידרעטעּפש ןײז ןָא) תוטשּפ עכעלמיטסקלָאפ יד .שינַאמ -- סיװע

 סָאד - קיגארט עװיאנ-לאטנעמיטנעס ןוא קסעטָאהג רעד :םזיציטפעקס רעשילי:שמ רעד ןוא

 .טכאמעג טינש ןשידאלאב א ףיוא ,לטנאמ סנעדאפדלָאג ןופ ןָאסאפ רעטלוב רעד ךָאד זיא

 .טפאכצג טינ ןענעדאפדלָאג ןיא ,ןגָאז ןעמ ןַאק ,ץרּפ זיא *ןשינָאמ, רעס'יוא רעבָא

 ךָאנ טקנעבעג רע טָאה ,ףיט רעד ןיא קידנבָארג ,ןוא .ןגעװו ערעדנא טימ ץרּפ זיא קעװא

 םי םעד ןיא ךיײלג טלאפ ךײט רעד רענָא טפערט סע .טײקטײרב רענעסָאגעצ סנעדאפדלָאג

 ןרימיטיגעל ןייז ןוא .טליצעג ץרּפ טָאה טקנוּפ ןטצעל ןקיזָאד םעד וצ טָא .ןיירא קלָאפ ןופ

 .טקאפ א יװ ,גנאלראפ רעקידלכש א ןעװעג רעמ רעבירעד זיא דימלת סנעדאפדלָאג ראפ ךיז

 -ידיײי ןצנאג םעד ןיא רעמ ךָאנ ."יאדמשא; סיקס-נא ןיא טקעטש ןעדאפדלָאג רעמ ליפ

 ןופ םענײא ןיא-- ןעדאפדְלָאג רעטלדײאעגסיוא ןוא רעטרירטנעצנָאק ךס א רָאג .גורפ ןש

 רע ויא טעּפש וצ סָאװ ,(ילכדרמ .ר) יקסנירעמעשט .ח ןזָאוטריװ-ךארּפש עטסערג ערעזדנוא

 .ןרָאװעג ןטינשראפ ירפ וצ ןיא ןעמווושעגסיורא

 ןעלקיװטנא קירעהעג יװ ךיז לָאז גײװצ סנעדאפדלָאג זא ,ןעװעג טרעשאב טשינ זיא'ס

 ,רעקיטירק-רענטרעג םעד ןופ טנאה עטינעג יד טלעפעג טָאה'ס .טסנוק-טרָאװ רעזדנוא ןיא
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 ?סיב רַאּפש א ןדיײנשמורא טײצ רעקיטניר רעד ןיא רעסעמ ןפראש א טימ לָאז רעכלעוו

 .גייוװצ-ןעדאפדלָאג םעד "טביוטראפ, ןבָאה סָאװ ,ןסקיװעג עקיטײז

 .קירוצ ןעדאפדלָאג וצ ןעמוק רעבָא ךָאנ ןלעװ רימ

 1926 .95 .רנ רעטעלב עשיוארעטיל (ןציטָאנ) ענזיצאק רעטלא

 :הביס רעטירד רעד וצ רימ ןעמוק ,ָאד ןוא

 רעד ףיוא זעפשה עטסערג יד טאהעג ,ןענעדאפדלָאג ךָאנ ,ןידרָאג בקעי טָאה רעכיז

 .טרעדנוהרָאי ןט-20 בױהנָא ןוא ןט-19 ףוס ,עקירעמא ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ גנולקיווטנא

 ךיז טָאה רע ,ןסעיּפ עלעיצעּפס ןבירשעגנָא ןרָאיטקא ןוא סעצירטקא עטסעב יד ראפ טָאה רע

 ןוא בצמ םעד ןגעוו ,סעיסוקסיד עשיטקארּפ ןוא עשיטערָאעט יד ןיא טקילייטאב וויטקא

 ןלייפ עקיטפיג יד ןוא טָאּפש םעד ןענאטשעגסיוא זיא רע ,רעטאעט ןשידיי ןופ גנאגסיורַאפ

 טריפעג תמאב טָאה רעכלצוו ,טקנוּפדנאטש ןייז טקידייטראפ קיטומ טָאה ןוא רענגעק ענייז ןופ

 דָאירעפ רעטייווצ רעד זיא עינעמור ןיא רעבָא .חגירדמ רערעכעה א ֹוצ רעטאעט עשידיי סָאד

 .ןענידרָאג ןופ יוו ן'ץרּפ ןופ ןרָאװעג טקריוואב רעמ ,רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא

 יד ןרימרָאפער וצ תוחילש א ,תוחילש סיורג א ןבָאה רעביירש עשידיי, -- ףורפיוא ס'ץרּפ

 ןיא טסײג-ץרּפ םעד .גנאלקּפָא ןקירעהעג סעד עינעמור ןיא ןענופעג טָאה -- "עניב עשידיי

 -רעבָאטקָא רעד ברע ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלאב ,עינעמור ןופ רעטאעט ןשידיי

 טשינ טסייה סָאד .גרעבנרעטש בקעי ?ארטאעט-רעטכיד רעד טריפעגנייא טָאה ,עיצולָאװער

 יד ןיא ,טרעקראפ .עינעמור ןיא טנאקאב ןעוועג טשינ ץרּפ זיא ןגרעבנרעטש וצ זיב זא

 זיא עכלעוו ,גנוגעוואכ-רעטעברא רעד ןיא ןוא ןזיירק עשיטנעגילעטניא עשידיי עוויסערגָארּפ

 זיא ,עינעמור ןופ ןעגנוגנידאב עשיפיצעּפס יד ןיא טייקיטעט ריא טריפעג ןוא ןענאטשטנא

 .לָאבמיס א וליפא ,ןעמָאנ רעשימייה א ןעוועג גנאל ןיֹוש ץרּפ

 זיב ,1914 רעכמעצעד ןופ ,סאי ןיא ןענישרעד ןענעז סָאוו *טכיל , ןטפעה ריפ יד ןיא

 עּפורג -- "טכיל , יד .טסייג-ץרּפ רעד סָאמ רעשּפיה א ןיא קיטנעק זיא ,1915 רעבמעטּפעס

 -יזינאגרַא ,הּפ-לעב טעברא רוטלוק ענעעזעגנָא ןא טריפעג טייקיטעט עכעלטפירש ריא ץוח טָאה

 רעד ןגעוו .םלוע ןסיורג א ןגיוצעגוצ ןוָֿאד סָאו ןזערפמיא עשילאקיזומ-שירארעטיל קידנר

 ןופ ןענאטשאב זיא סָאו -- רעוט-רוטלוק ןוא ןטסיצילבוּפ ,רעטכיד ,רעביירש עגנוי עּפורג

 עכלעוו וצ ,שטיווָאניבאר עיטָאמ ןוא ןאמדירפ והיתתמ ,רעּפָארג בקעי ,ןאמדלאוו םירפא

 זיא יז, :ןבירשעג ל?קינ המלש רי"ד טָאה -- יקסנאשָאטָאב בקעי ןעמוקעגוצ רעטעּפש זיא'ס

 ,עינעמור-טלא ןיא רוטארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ ןופ ןעניגאב רעד ןעוועג רָאנ טשינ

 ןופ ףליה רעד טימ ,גנוריזישידיי ןופ טייקיטעט עקידוועריר א טְריִפעגנָא ךיוא טָאה יז רָאנ

 ."ץרּפ ןוא םכילע םולש ןופ ךעלטיּפאק עטלייצרעדרעביא קיניײוונסױא

 (1945 קרָאי-וינ -- ן'לכח-ךס ןוא ןלאטעד)

 רעד ןופ םארגָארּפ סָאד טרעלקעגפיוא טרעוו סע ווו "טכיל , ןופ טפעה ןטייווצ ןיא

 :רעטאעט ןשידיי םוצ ךיוא גנולעטש א ןאראפ זיא עּפורג

 זיב יד ןבענ רעטאעט עשידיי סָאד טייג יוװ ?חבומ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המל?

 םארגָארּפ רעזדנוא ןעד ,ךיז טייטשראפ ,םתס טשינ --  ןגערפ ריא טעוו ?םינינע עגירעהא

 םוטנדיי סָאד זא טשינ טריטנאראג ךאז םוש ןייק :ךאפנייא ץנאג .רעטאעט שידיי ךיוא זיא

 סָאד .טקרעמאב ןביוא ןנָאה רימ יװ ,עינעמור ןיא ןריטסיסקע תורוד ךסא ךָאנ לָאז
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 םעד ןעניד ןַאק סעלא ןופ רעמ .טרָאװ שידיי סָאד ןטלאהרעד וצ זיא ?טימ עקיצנייא

 ,ןריזומא ךיז רָאנ רעטאעט ,שידיי ןיא ןעמ ק טשינ ןפראד רימ .רעטאעט עשידיי סָאד ּפיצנירּפ

 ,גנודליב ראפ ל?טימ א ןייז ףראד עניב עשידיי יד .תולג ןיא העש רַאּפ א ףיוא ןסעגראפ

 ןקינייאראפ וצ ?טימ עקיצנייא סָאד זיא רעטאעט עשידיי סָאד .רעצרעה-תולג יד ןשידייראפ וצ

 .קְלָאפ םענופ ןטכיש ענעדיישראפ יד ןדנינ טסעפ ןוא

 זיא עניב עשידיי יד .עטנעלש סָאד ןעלצרָאװסיױוא ןעמ ףראדאב ס'םויה עלא ראפ

 ןוא ןטלאד המחלימ רימ ןלעװ דנאטשוצ םעד ןגעק .ןָאיצוטיטסניא עלעיצרעמָאק א טנייה

 ןכאמ קיעפ םלוע םעד ןוא תויח שידיי ,ןבעל יינ רעטאעט ןשידיי ןיא ןעגנערכניירא ןווורּפ

 רעד ןגעװ רעניײטש עטשרע יד ןגייל רימ ןלעװ ,זיװעד םעד יירט .טסנוק ןסינעג וצ

 ."עינעמור ןיא עניב רעשידיי רעד ןופ סנאסענער

 םענופ טײקיטעט-רעטאעט יד ךיז טינ ט:ארבעג טָאה סנאסענער ןטראװרעד םעד טָא

 .גרעכנרעטש כקעי רעטכיד

 ןיא -- גרעבנרעטש בקעי ןופ ןעלקאטקעפס יד טימ ןוא טײקיטעט-רוטלוק רעד טימ

 ץרפ רעד ךיז טָאה -- ןאמטלא השמ ןוא יקסנאשָאטָאב :קעי טימ טעבראנעמאזוצ ןיא ביי נָא

 ע:לעװ וצ סעיצידארט-ןעדאפדלָאג יד טקריװאב ןוא טפארק רעלופ ןיז ןיא טביאעגסיוא טסיײג

 .ןעגנוריפפיוא רעטאעט עטשרע ענײײז טּפינקעגנָא טָא- גרעבנרעטש :קעי

 ןקריװאב וצ חוּכ גונעג טגַאמראפ ךיז ןיא טָאה טײק:עלנעזרעּפ עקיטייזליפ ס'ץרּפ

 ןיא ןענעז ,ןדײר רימ עכלעוװ ןופ ןרָאי ענעי ןיא ,רעבָא ,יבי ס-רוטלוק זיא טשינ ענלעוו

 ,ךיירקנארפ ןיא סרעדנוזאב ,עּפָארײא ןיא טײרּפשראפ רעטעּפש ךיז ןוא ןענאטשטנא עינעמור

 -סידראגנאווא ןעװעג ןענעז עכלעוו ,םזינרעדָאמ ,בזיאדאד ,םזילאעררויס יװ ןעגנומערטש ענלעזא

 טנצָאנ ץנאג ןעװעג זיא סָאװ רענא צרֹּפ רעט:ע סלא גרעבנרעטש בקעי ןוא טמיטשעג שיט

 רָאנ טשינ ןענָאק סָאװ ןטרעװ ענעי ן'ץרפ ןיא ןענופעג טָאה ,ןוײרק עטנאמרעד יד וצ

 (253--251 טייז ףיוא ןעײל) .ןקריװאב ךיוא ייז ןענַאק רָאנ ,ןעגנומערטש עינ יד טימ ןייגטימ

 רעקיסאלק ןכָאנ ,רעטכיד רעשינעמור רעטסערג רעד -- יזעגרא רָאדוט ןופ ןקורדנייא יד

 .(גנוריפפיוא סגרעכנרעטש ןיא "קראנ ןטלא ןפיוא טלאנייב , ס'ץרפ ןגעװ -- וקסענימצ

 גנוטפיוהאב יד טקיטעטשאנ לָאמאכָאנ ןרָאי ענעי ןופ עינעמור ןיא ךיז טָאז סע

 טאטלוזער סלא קידנענײשרעד ,זא ךעלמענ ןוא רוטאועטיל רעד ןופ תוחילש רעד ןגעװ

 .אפוג ןדנאטשמואיד ףיוא רָאטקצפ רעידנקריװ א ךַאנועד יז טרעװ ,ןדנאטשמוא עסיװעג ןופ

 םרוג ןבָאד סָאװ ןעגנונישרעד עלאיצָאס יד ףיוא ןזיװעגנָא ?ײט ןטשרע ןיא ןנָֿאה רימ

 .רעטאעט ןשידיי ןופ ןײטשטנא סָאד ךיוא עכלעװ ןשיװצ ,ןענעמָאנעפ-רוטלוק עסיװעג ןעװעג

 ,רעטאעט עשידיי סָאד סָאװ סולפנייא רעד ןלעטשטסעפ רעטעּפש ךיז טזַָאל טײקנדנירפוצ טימ

 ,ןיעל-רוטלוק עשידיײעצנאג סָאד טעטּפיוהאב ,סָאמ רעסיװעג א ן'א ,ךיז טָאה'ס ןנלעװ ?ורא

 .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג-רוטלוק םעניײמעגלא ןפיוא טאהעג טָאה

 םייח ,רעוט ן:עלטפאשלעזעג ןוא רעבײרש םענעעזעגנָא םעד ןופ תונוריז יד ןיא

 יסאי ןשידי םענופ ץראדז ןיא ..., :ןטקאפ עטנאסערעטניא ןבעגעגרעביא ןרעװ ,ןָאזני:אר

 ןבָאה עכלעװ ,געט עצלָאטש ןופ גנאזעג ערָאלק'ס טגנילק ,"רעקעװ. טרָאװ סָאד טעקרָאװ

 .עװָאדלָאמ ןופ טָאטשנױרק רעד ןיא ,ןטײצ ענעגנאגראפ ןופ ץנאלג ןיא טניײשעגפיוא

 -אמ א יװ ןעניּפשעג ךיז ןבָאז סָאװ ,ןבראפ-טרו:עג יד טילבעגפיוא ןבָאו ָאד

 ןיא טָאה רע ןעװ ,ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ ןעלסקא יד רעביא זירעלעפ עשיטצעטסעי

 םעד ןרעטײמורט וצ ,תונוימד עניײז ןופ ָאכע םעד טקעװעגפיוא ןעמיורט ענייז ןופ תוכלמ
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 ,טירט ענייז ןליופאב רעשזראבז ?װלעװ טָאה ָאד .רעטאעט ןשידיײ םענופ ןמיז-גנאגפיוא

 עקידנעגניז ןופ ?ארטש רעד טרעטסאלפעגסיוא ךיז טָאה'ס עכלעװ רעביא ןסאג יד ןשוק ןלָאז

 ענעלָאטשירק-רָאלק , יד טקעװעגפיוא ךיז ןבָאה ןטולב ןוא ןרעדָא ענײז עלא ןיא ןעװ געט

 -רע:פיואמוא ןוא קיליײײצמוא ןבָאה ָאד .דילסקלָאפ ןשידיי םענופ "רעטרעװ עטלארטשעצ ןוא

 -עגנעמאזוצ ךעלקילג ןענעז "ןקעװ; ןוא "יסאי, זיב .ןפור-קעוװװפיוא ?יפיוזא טלאשעג ךעל

 עטניורקאב ,טאקידערּפ א טימ טקעינוס א .ץאז א ..ןרָאװעג סוגנייא ןייא .ןרָאװעג טרָאּפ

 .טיײקסױרג רעלאטנעמונַאמ רוצ ןריפרעד עללעוו ,-יול ןוא טײקניײש ןופ ןוװויטקעידא עלא טימ

 אקװד ןיא זיא ,יסאי ןופ ןצענערג יד רעבירא זיא "טקעיבוס, רעד רָאנ יװ רעבָא

 לָאמא , רעד ןיא ךיז ןענצמרעד סיז א ןקעװ ןװװיטאקידערּפ םענופ ןבילבעג טרָא-טרונעג ןקיד

 -גוטראפ ןיא ןבראפ עלא ןרָאװעג ןענירעצ ןענעז ,טסײג רעד ןעגנאגעגקעװא .'ןעװעג זיא

 ךיז טָאה טײצ יד ןעװ ,לָאמנײא ,ןעשעג ךיוא רעבָא זיא .תונורכז ןופ טײקידנטַאש רעטלק

 גנילצולפ זיא .יסאי ןקידנקעװ םענופ סטיר ןיא ןעגנולקעצ 'ןָאט ןקידימת יװ רעמ. א טימ

 ןוא ףיט ךיז טָאה רעכלעװ ,רעק עװ :טקעיבוס א ןרָאװעג ןקעװ ןװװיטאקידערּפ סענופ

 ןסקאועצ ךיז רעקילארטש ןוא רערעמ ץלא ,טײצ ןופ גנאג םעניא טלצרַאװעגנײא רעפיט

 .ןבעל ןטגײװצראפטיירב םענופ ןוחצנ ןטרעטעלבעצ ןטימ

 .טרעדָאפעג ןנעל סָאד ןוא טראװרעד טײצ יד טָאה שינעעשעג עקיזָאד סָאד ןוא

 .ןרעװ ןכַארטשעגרעטנוא זומ סָאװ ,טײקכעלקריװ עשירָאטסיד א

 -גָאט םענופ ?יײט א ,ףמאק ןופ לטימ א ,טײקידנעװטיױנ א ןרעװ וצ ןָא טבייה שידיי

 רעד ןופ -- טסײג ןקידעגעל א שידיי ןיוש טמוקאב סעד ךרוד ןוא -- ןבעל ןכעלגעט

 םענופ ןביולג סעד ןָא ןעמענ (עינעמור טלא) טאגער ןיא ןסאמ עשידיי טיײז ,עגר רעטשרע

 .םזילאיצָאס

 ןואןטנעדוטס עשידיי עּפורג א טָאד ,ןֹרָאי רעקיצלא יד םורא ,גנודנירג ןַײז ךָאנ ףכית

 א טשעראקוב ןיא טוָאלעגסיורא ,ןיטש-אקנעטס .רד ןופ גנווריפנָא רעד רעטנוא ,רעטעברא

 .בוט-םוי-יאמ ןלאנָאיצאנרעטניא םעד דובכל שידיי ןיא טסענינאמ ןשיפארגָאטיל

 עטיירב יד ןופ גנוכיירגרעד רעד וצ געװ רעקיצנײא רעד זיא שידיײ זא קידנעניפעג

 -טפירש ריא ןיא טצונאב ךיז ײטראּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ גנוריפנַא יד טָאז ,ןסאמ עשידיי

 םוצ קלָאפ סָאד טקעװעג טָאה יז עכלעװ ןיא ,ןטסעפינאמ עשידיי טימ עדנאגאּפָארּפ רעכעל

 .טכער ענייז ראפ ףמאק

 יד ןשיװצ טאהעג ןַיַאד ןטסעפינאמ עשידיי יד סָאװ ,גלָאפרעד ןשיטיִיַאּפ םעד רעסיוא

 -יװצ עקאט ןפורעגסיורא ײז ןנָאד -- ןעייר עשיטסילאיצָאס יד טרעסערגואפ---ןסאמ עשידיי

 -רעד א סלא ןרעװ טנכייצאג זֹומ וטפיוא סנעמעװ ,גנוגעװואב א ןיילא ןעיײר עשידיי יד ןש

 .אפוג שידיי ןופ גלָאפ

 -ידי עקינײא ןיָֿאה ףמאק רעײיז ןיא טיײיטאב שידיי סָאװ טייקיטכיוו יד קידנעייטשראפ

 ןשיװצ טעברא-בנײהנָא רעיז ןיא טקנוּפטּפױה א זא טלעטשעגטסעפ ,רעריפ עשיטסילאיצָאס עש

 עקינעי יד ןופ ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא טרָאװ ןשידיי םענופ ןסילשנייא סָאד ןייז זןומ ןסאמ יד

 .ןטײצ עקידנעמוק יד ןופ ךשמ ןיא ןעמאזוצ ןפמעק וצ ךיז ןדניבראפ יײײז עכלעוו טימ

 -עגנָא טומ ןשירפ ןופ סעילאוכ ןבָאה "רעקעװ. םענופ גנאגרעטנוא ןכַָאנ רַָאי ןצכא

 ןטסעמראפ עײנ וצ ףורסיא רעקיבײלג רעד ןוא ןטכיש עשידיי יד ןשיװצ ןעמָארטש ןביוה

 ןלאטראוק עשידיי יד ןיא םיחילש טקישעגסיורא טָאה ,ײטראּפ רעשיטסילאיצָאס רעד דצמ

 .טייהיײרפ ןוא גנוקיטכעראבכיײילג ראפ ףמאק ןיא ךיז ןענאּפשוצניײיא ,ןסאמ יד ןקעוװ
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 םענופ ןגיוא יד ןיא טנכיצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעװ---םיחילש יד ןשיװצ רענייא

 .שטיװַָאקשַאמ .י .מ :ןעװעג זיא ערעדנא עלא יװ רעמ -- קלָאפ

 יב רדח ןיא טנרעלעג ,1890 ןיא סאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא שטיװָאקשָאמ .י .מ

 -גײרא ןענרעל םעד תעשב ןבָאה עכלעוו ,םידמלמ--- "רעגניז-רעדָארכ, עטעשזדנָאלבראפ ײװצ

 ןכלעװ טימ ,ןפאש וצ ןליװ ןוא ןבילג ןקראטש ןופ החוכ םעד ךעלרעדניק יד ןיא טמעטָאעג

 -לוש רעשינעמור-שידַײ רעד ןיא -- גָאטימכָאנ .ןעקנָאשאב ןעװעג ןענעז "רעגניז רעדָארב, יד

 .רערעל ןשידיי ןיי; ראפ שידיי ןדער וצ טאהעג ארומ רע טָאה

 ןשיװצ טליפעג ךעלרעדורב ןוא סאג רעשידיי רעד ןיא סיורא זיא שטיװָאקשָאמ .י .מ

 םענופ ַָאכע רעד יײז וצ ןגָארטרעד ןביהעגנַא ךיז טָאה'ס זיב ,רעדירב עטקירדרעטנוא ענייז

 טּפעלשעגטימ קידנעייגײיבראפ ןוא טרעהעג ָאכע םעד טָאה רע .ףמאק-סגנויײרפאב ןלאיצָאס

 ןוא ןעגנונפָאד ענעפָאלשראפ ערעײז טקעװעגפיוא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ערעדנא רעקילדנעצ

 ןיא טָאה עסאמ עטקעװעגפיוא עקיטכעמ א ןוא ערעדנא ךיוא ןקעװ טקישעצ ײז ,ןעגנובערטש

 ךיז טָאה עכלעװ ,,רעקעװ" גנוגעוואב עשיטסי'איצַאס--שידיי יד סאי ןיא ןפאשעג 1914 רָאי

 .עינעמור ןיא טראפ רעשיטסילאיצַאס רעד וצ ןסָא;שעגנַא

 ,טרָאװ םענעבירשעג םענופ טײיקידנעװטיױנ יד טליפרעד ךיז טָאה ,עסאמ יד ןפאשעג

 ןוא ערעסעב ראפ גָאזנָא ןא ןײײז ןוא ןדײל עכעלגערטרעדמוא עריא ןקירדסיוא לָאז סָאװ

 ןופ רעדנירג רעד ,שטיװַאקשָאמ 'י ימ טָאה 1915 ילוי ןטנצ:א םעד .ןעגנוכיירגרעד ערענעש

 טָאו רעכלעװ ,'רעקעװ. ןאגרָא םענופ ןענײשרעד סָאד טיינאב ,גנוגעװא:-"'רעקעװ, רעד

 ןסאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ רערעלקפיוא רעשיטטי:איצָאס רעד ץוח ןײיז וצ ךיז ףיוא ןעמונעג

 ןופ גנולקיװטנא יד רעזעל ןשידיי ןיא ןדליב וצ ,רָאטקאפ רעלערוטלוק רעד ךיוא --

 .טסיײג ןקידנעקנעד-קידנעטשטסנלעז

 ףמאק ןקידתונשקע םעד טימ ןעמאווצ טָאה ,רעקעװ" םענופ ןעניישרעדרעדיוו סָאד

 ןכעלטכישעג א ךיוא יינספיוא טלקיװעצ ,ןבעל םענופ גנאג ןיא ןעגנולכיורטש עלא ןעמארוצּפָא

 ןטכָאלפעגנייא ןטעבעג ךיז ןוא טייקנסעגראפ רעד ןופ ןעמווושעגסיורא זיא רע:לעוו סעצָארּפ

 .ןסאמ עשידיי עקידנפמעק יד ןופ ןבעל ן:עלגעטגָאט םעד ןיא ןרעװ וצ

 ,"רעגניז רעדָארב; יד וװ ,סאי ןופ ןסאג יד רעביא שידיי ןופ סעצָארּפ רעד ןעװעג זיאיס

 ןופ גנובעלפיוא רעד ראפ ןפור עסיורג ערעײז ןגירשעגסיוא ןבָאה רעשזראנז ןוא ןעדאפדלָאג

 ,טעגיס ,10(2) רעמונ טסנוק ןוא רעטאעט רוטארעטיל ראפ לאנרושז-שדוח ?גנאגפיוא ) .שידיי

 .(1934 ,ראורי:עפ

 -גפעראפ ךיוא ןײלא שטיװָאקשָאמ .י .מ טָאה "גנאגפיוא , ןופ רעמונ ןבלעז םעד ןיא

 :טבײרש רע עכלעװ ןיא ""רעקעװ, ןגעװ תונור:יז לסיבא , טכעלט

 רעטשרע רעד ןענישרעד ויא'ס ןעװ ,קיטיײרפ םעד ןסעגראפ טינ לָאמנײק לעװ ךיא .

 עלא טגעלפ *קירב רעטיור , רעסאי רעד ןופ לאטראווק ןשידיי םעניא ."רעקעוו, םענופ רעמונ

 ךיו ןטיירג ןוא ןבלעװעג יד ןכאמראפ וצ ןדיי יד ןפור ןוא שמש רעד ןײײגמורא קיט יירפ

 :תבש דו-כל

 םעד ןפורעגסיוא טָאה שמש רעד רעדייא ךָאנ ,1915 רָאי ןופ ילוי ןט-18 םעד קיטיירפ

 -געס רבח רעֹודנוא ןופ לוק'ס טכליהעגּפָא "קירגב רעטיור, רעד ךעביא טָאה ,םוקנָא ןקידתבש

 :ןגירשעג טָאה רעכלעװ ,לרעד

 ...!"רעקעװ . םעד טפיוק ,תונאלמ-ילעב ,ןדיי --
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 ,משעראקוב ןיא.גײװצרעבליו ןמלז ןופ גנוקיל

 1928 ,טסוגיוא
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 ,ךס א רעײז ,ךס א קיטיירפ םענעי ןיא ןענעז *רעקעוװ םענופ לוק סָאד קידנרעהרעד

 ...רענעביודרעד ,רעקידתנש ךיז ןליפ וצ ןכױהעגנָא ןוא טײקידעכָאװ רעײז ןופ ןפָאלעגסיורא

 ןבָאה טרפב .תורצ ךס א ןופ ךיוא ןטימעגסיוא טינ טָאה "רעקעװ, םעד ןבעגסיורא סָאד

 יד ןפיוקראפ טפראדאב ןבָאה עכלעװ ,םירבה יד סמעראװ ןוא סטלאק ןייטשוצסיוא טאהעג

 ,ןטנעשזרעס יד ןופ ןעיירדסיורא טפראדאב ךיוא ךיז קיטייצנײא ןוא סאג רעד רעביא גנוטייצ

 .ןריטסערא טינ ײז לָאז עמ

 -וג רעד ...*שזרָאשז רעטעפ, רעד ןעװעג זיא ןטילעג ןופרעד טָאה סָאװ רעטשרע רעד

 לקיטש רעװש א וװ ."עמומ, ןפור טפראדאב םיא ןעמ טלָאװ טיײקסטוג ןטױל .רעטעפ רעט

 .רע סעלא ...בולק םעד ןרעקסיוא ,טײזנגעלראפ א ,טעברא

 ןטשרע םעד ןפיוקראפ םייג ףיוז-לוש ןיא טריטסערא ןעמ טָאה שזרַאשז רעטעפ םעד

 רעד ןופ "גנולעטשרָאפ, יד טרזחעגרעביא :ולק ןיא רע טָאד געט ײװצ ךָאנ .רעקעוװ, רעמונ

 רעד ...סנטייװצ ןוא רעװלָאװער ןײק טינ טָאה רע יצ טכוזאנ ןעמ טָאד ...תישאר .ייצילאּפ

 -סילאיצַאס א ןיא טמוק סָאװוצ ןוא יוזא יװ :הנעט ןיײא םיא וצ טאדעג טָאה רעריפ-ײצילָאּפ

 ןעװעג זיא'ס) ...אמַאליגראמ רעטסינימ-רעימערּפ םענופ דליב סָאד גנוטײצ רעשידיי-שיט

 .(...!ןאמָאליגראמ זיא'ס זא טגָאזעג שזרָאשו רעטעפ רעד טָאה .ץרּפ .ל .י ןופ דליב סָאד

 -איצָאס יד .גנורעייפ-יאמ רעד ןיא ןעװעג חמשמ רָאג שזרָאשז רעטעפ ךיז טָאה טרפב

 טָאה "רעקעװ, רעד ןוא ,ןט-1 ןראפ קיטנוז בוט-םוי-יאמ םעד ןרעייפ געלפ ײטראּפ עשיטסיל

 טימ טגנערבראפ טָאה עמ .קיטנַאמ ןקידנעראפ ןוא ת:ש ןנײײינָא ןעמ געלפ .תבש טרעייפעג

 ןופ "רעטלײװרעדסיױא, רעד ןעװעג זיא שזרָאשז רעטעפ רעד ןוא ןעגנוזעלרַאפ ןוא רעדיל

 .טכענ ןוא געט עקידנעגניז ענעי

 םעד ןעװעג עידומ ףכית שזרָאשז רעטעפ רעד טָאנ ,עּפורט עשידיי א ןעמוק געלפ

 םעד דצמ שינעביולרעד רעד ןָא גנולעטשרָאּפ עקיצנייא ןיײק ןבעג טינ רָאט רע זא ,רעריפנָא

 ןופ טלאהניא םעד *עיסימָאק-רעקעוװ, א ראפ ןדלעמ טזומעג ןבָאה ןטסיטרא יד ןוא ."רעקעוו ,

 .ןעגנולעטשרָאפ ערעייז עלא

 -אב-טניײה םענופ ןצנערעפנַאק יד ײב שזרָאשז רעטעפ רעד ןעװעג זיא ךעלקילג רָאג

 -לאװעג א טָאה טנעמעלע רעשידיײ רעד זא טנעקרענָא טָאה רעכלעװ ,יקסװַאקאר ר"ד ןטסוװ

 .עינעמור ןיא ףמאק-סגנויירפאב םענופ גנולקיװטנא רעד ןיא גנוקריוו עקיד

 ןיא דוס א םענײא ןדעי ןדערנײרא שזרָאשז רעטעפ טגעלפ ץנערעפנָאק רעדעי ךָאנ

 ןייק ןָאק רע יאמלה גנאנ קראטש טוט יקסװָאקאר ר"ד םעד זא ,רעכיז זיא רע; זא ,רעיױא

 תהיה זי = תיח  זיז = היח  תשח = זיח  היש א הי= יח = ז=  ז= -= *ןדער טינ שידיי

 -עמור ערעדנא ןוא יקסװָאקאר ר'ד זא ,טלעפעג טינ ךס א טלָאװ'ס ןוא -- -- -- --

 .שידיי ןענרעל ןעמענ ךיז ןלָאז םירבח עשינ

 ןָא טבייה ,עינעמור ןופ ןזײרק עשיטסילאיצַאס יד ןופ ףליד רעד טימ ,1917 רָאי ןיא

 רעד ןופ גנוייטשטנא רעד ךָאנ רָאי א טעשעג סָאד .ורעכנרעטש בקעי טײקיטעט-רעטאעט ןײז

 ןשידײ, םעד עקירעמא ןיא טפאש ץראווש סירָאמ ןעװ טייצ ןייא ןיא ,*עּפורט רענליוו,

 תעשב ,רעבָא .עװקסַאמ ןיא "המיבה, יד ןפאשעג טרעװ רעטעּפש רָאי א ."רעטאעט טסנוק

 טקורעגסיורא ןוא טנאקצב דלאנ טרעװ סעפורט-רעטאעט ײװצ עטצעל יד ןופ טיקיטעט יד

 -עטש בקעי ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןרעװ ,טסנוק-רעטאעט רעשידיי רעד ןיא טרָאװ יײנ סלא

 -עגסיורא ןטכיזניד ליפ ןיא ןענעז יז שטָאכ ,עינעמור ץוחמ טנאמרעד טשינ טעמכ גרעבנר
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 רענעגנולעג א ןעמוקאב יז ןיא ךיז טָאה סע ןוא טפעצנַָאק-רעטאעט ןבלעז םעד ןופ ןעגנאג

 רענרעדָאמ ןופ םעטָא ןקיטנעמ א טימ טראנגייא רעלאנָאיצאנ רעלענָאיצידארט ןופ זעטניס

 .טייקכעלטלעוו

 ןענאטשראפ רעטאעט ןשידײ ןופ רעײנאב ערעדנא יד ןופ רעירפ רע טָאה לכ םדוק

 ,ףורפיוא ןא זיא גנוריפפיוא עטשרע ןײז .ןעדאפדלָאג םהרכא ןופ ןסײרוצּפָא טשינ ךיז

 י"ןענעדאפדלָאג וצ קירוצ,

 עניב עשידיי יד טציילפראפ טלָאמעד סָאה טַאװ רעטאעט ןקיליב ןופ עילאוכ רעד רָאנ

 רוקמ-ןעדאפדלָאג םעד ֹוצ טײקנדנובעגוצ יד .סיורָאפ ןסיהעג "קירוצ , רעד טָאה עינעמור ןיא

 ןייז ןופ רָאנ ןינע ןא םיא ראפ ןעװעג טשינ ןענעז הביכס רעשינעמור רעד טימ רעקנָא רעד ןוא

 ןא ןיא טרעלקרעד רע טָאה ,1956 רָאי ןיא ,רעטלע רעפײר ןײז ןיא ןיוש .ּפאטע-טנגוי

 רעלארטאעט ןופ ןיז ןיא סרעדנוזאב ןוא ,טלקיװטנא שירארעטיל ךיז בָאה ךיא" :ויורעטניא

 'רעייגרָאפ רעסיורג ןײמ זא טלאה ךיא יוװ טקנוּפ 'הביבס רעשינעמור רעד קנאדא ,טײקיטעט

 ןענופעג לארטאעט סלא ןוקית ןייז טָאה ,ןעדאפדלָאג םהרבא ,רעטאעט ןשידיי ןופ רעטָאּפ רעד

 -קיטסײג ןוא ערעסערג יײלרעלא רעביא ןעגנורעדנאו ענײז ץָארט ,עינעמור ןיא רָאנ

 ןיא טבעל עזעט עקיזָאד יד .טלעװ רעצנאג רעד ןיא םיבושי עשידיי ערעטנאסערעטניא

 םהרבא רעביא טעברא ןא רעניײמ ןיא טקירדעגסיוא סָאד בָאד ךיא .גנאל ןופ רימ

 ."ןענעדאפלָאג

 רעשידי רעטיײרב רעד וצ ןעמוקוצוצ לטימ עקיצענײא סָאד זא ,ןענאטשראפ בָאה'כ,

 ,רעטאעט שירארעטיל ןיײק טשינ וליפא .רעטאעט לערוטלוק-לענָאיצידארט א זיא עסאמ

 ."ןעװעג טלָאמעד ךעלטנגײא ןיב ךיא רעגנעהנָא סנעמעװ

 -אעט-יװוער א :רעטאעט ןכעלטפאשלעזעג-שיטילַאּפ א ןפאשעג רעבירעד בָאה ךיא ,

 .שידיי ןיא ןימ םעד ןופ עטשרע עמאס סָאד ,ךיא ןיימ ,ןעװעג זיא סָאװ ,רעט

 -- עיצולַאװער-רעבָאטקָא רעד ברע טשעראקוב ןיא ןריובעג -- רעטאעט עקיזָאד סָאד

 -רעטאעט רעד ןופ ןבָאה רימ .ןצנעדנעט-ספמאק עשיעדיא -- קיניזטסווואב טאהעג טָאה

 ראפ טפמעקעג ,רעלק ןטימ ןגָאלשעג ךיז ,עיצאלימיסא רעזאושזרוב רעד ןופ טקזוחעג עניב

 ערעײז ראפ ,ןדיי יד ןופ עיצאּפיצנאמע רעד ראפ ,רוטלוק רעכעלטלעװ רעשידיי רעד

 רעוװיסערגַָארּפ רעשידי רעד ראפ .,ןלאעדיא עשיטסילאיצַאס יד ראפ ,טכער-רעגריב

 .רוטארעטיל

 ,ןיקסנאשָאטָאב בקעי טימ ןעמאווצ ןטסקעט יד ןבירשעג ךיא בָאה דָאירעּפ םענעי ןיא"

 רעלאקידאר רשידיײ רעד וצ טרעהעג טָאד ןוא שטנעמ רעגנוי א ןעװעג טלָֿאמעד זיא סָאװ

 עניב רעד ןופ טרימאלקָארּפ "וקירוקוק, ןעמָאנ ןרעטנוא ,יװער א ןיא ןבָאה רימ .גנוגעוואב

 עשיטימעסיטנא יד עינעמור ןיא ןביוהעגנָא ךיז ןנָאדה סע ןעװ .עיצולָאװער-רעבָאטקָא יד

 סקילאיב ןופ רעקיטש טרימאלקעד טָאה סָאװ ,יורפ א טריפעגסיורא רימ ןבָאה ,ןעורמוא

 ןענעז סע .ץוש-טסבלע! םעד ןפאש םוצ רעײצשוצ א ןעװעג ןזיא סָאד .,טָאטש-הטיחש'"*

 טָאה סָאד .סעיצאטסעפינאמ עשיטסאיזוטנע ,עשימרוטש ןעמוקעגרָאפ ןעגנולעטשרָאפ יד תעב

 ןראפ רעמ ןעיג סעיצאװַא יד זא ,טליכעג ןבָאד ענלעװ ןרָאיטקא לײט ןקָארשעגּפָא

 -ימ ןכאמ זדנוא טימ טלָאז ריא טשינ ןליװ רימ" ...טנאלאט רעײז ראפ יװ ,טסקעט

 ענעקָארשעגרעביא טהנעטעג ןבָאדה -- 'ןטנעמסידָאלּפא עללעזא ןרעה טשינ ןליװ רימ ןעגניט

 ."ןטסיטרא
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 ןיא ןענישרעד ויא סָאװ ,'ןרָאי ןופ זיײירק ןיא* דנאב םוצ המדקה רעד ןיא ןוא

 רָאג זיב רימ ראפ זיא סע. :ןגירשעג גרעבנרעטש בקעי טָאה 1970 רָאי ןיא טשעראקוב

 עקיטציא יד ייס ,טבאגסיוא-רעדיל ערעסערג עטשרע ןײמ יײס סָאװ ,טקאפ רעד קידנריר

 סָאװ טָאטש יד -- טשעראקוב ןיא ןענישרעד ןענעז ,לנז-ךס ףיוא טרידנעטערּפ סָאװ

 ."עיפארגָאיב רעשירעפעש ןײמ ןיא טרָא קיטניװ אזא טמענראפ

 וצ ןיא סָאװ רענאשז א -- רענאשז-װער םעד טימ טעברצ-רעטאעט ןייז קידנבַײהנָא

 ,ןפוא ןקיליב רעײז א ףיוא ,סעניב עשידיי טשינ יד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג טײצ רענעי

 עלעוטקא םיא ןיא קידנעלגיּפשּפָא טלאהניא ןא רענאשז םעד ןבעגעג גרעבנרעטש בקעצי טָאה

 יד .ןצנעדנעט עװיסערגָארּפ עשיעדיא ענעניוהעג טימ ןדָאלעגנָא םיא ןוא ןעמעלבָארּפ

 -וטלוק ,קיטראנגײא ןעװעג ןענעז ,גרעבנרעטש בקעי רָאסישזער םענופ ןעלקאטקעּפס-יווער

 יד ןריגאּפָארּפ ןראפ עיציזָאּפ עקיטכיו א ךיז טימ קידנלעטשרַאפ ,ךעלמיטסקלָאפ ןוא לער

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עלאיצַאס יד וצ עינעמור ןופ תוחוכ עוװװיסערגָארּפ יד ןופ גנולעטש

 .לל;ב דנאל םענופ ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי

 גרעבנרעטש בקעי טַאד עינעמור ןיײק *עפורט רענליװ, רעד ןופ ןעמוק םוצ ןינ

 ןלערוטלוק םענײמעגלא ןופ ןיז ןיא ייס ןבָאה ע:לעװ ןעלקאטקעפס-יװער 10 טריפעגפיוא

 םתס טשינ ןוא -- םלוע םעד ןגיוצרעד ,רוטלוק-רעטאעט ןופ ןיז ןיא ייס ,טקנוּפדנאטש

 רענליו רעד ןופ ןעגנולעטשרָאּפ יד ראפ -- ץנעגילעטניא עשידיי יד ךיוא רָאנ ,םלוע םעד

 .עניב רעשידיי רעד ןופ רעלטסניק עסיורג ערעדנא יד ןופ ןוא עפורט

 ןיא יקסנאשַאטָאב נקעי טבײרש ,עינעמור ןיא עּפורט רענליוו יד ,לקיטרא ןייז ןיא

 :סקידנגלָאפ ,1932 ,עשראוו ,'לאנרושז-רעטאעט

 הקספה א ךָאנ זיא ,עיצאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ טיײצ רעד ןיא רָאי ןט1917 ןיא;

 בײהנָא ןא עקאט רָאנ ,װורּפ ןײק טינ ןיוש ןרָאװעג טכאמעג לָאמ ןטשרע םוצ ,רָאי 40 ןופ

 עקיזַאד יד ןופ רנחמ רעד ןוא גרעבנרעטש בקעי ףעטכיד רעד .רעטאעט שידיי ײנ א ןופ

 יײנ ץנאג א טריסערעטניאראפ טָאו סעכלעװ ,"רעטאעט-יװער. א ןפאשעג ןבַאה תורוש

 -נעצ רָאּפ א ןיוש ןבָאה סָאװ ,וליפא עיטארקָאטסירא יד ןוא ץנעגילעטניא יד :םוקילבוּפ

 ײב טסעג-םאטש ןרָאװעג ןענעז ,ןײרא רעטאעט ןשידײ ןיא טקעמשעגניירא טינ ראי קיִיד

 ,סעיזנעצער רָאנ טינ ןביושעג ,טריסערעטניאראפ ךיז טָאה עסערפ עשינעמור יד .זנוא

 .רעטאעט-יװער ןקיזָאד םעד ןגעװ ןעלקיטרא ךיוא רַאנ

 .ןרָאװעג טרימאלקַארּפ ָאד ןענעז ןעגנוזָאל עװיסערגַָארּפ-לאנַָאיצאנ ענרעדָאמ עלא

 -יא עכעלטפאשלעועג עשיקנערפטלא עלא ףיוא ןַאטעג זָאל א ַאד ךיז ןעמ טָאד טעפמיא טימ

 ןגעק ףמאק רענעסיבראפ א ןרָאװעג טריפעג ָאד זיא טפיוהרעכיא .עינעמור ןופ סעיגָאלָאעד

 -טפירש עשידיײײ טכאמעג רעלוּפַאּפ ךיוא רעטאעט ןטנאמרעד םניא טָאה'מ .רעטאעט ןטלא

 ,רענגעק ,ךעלדנעטשראפטסנלעז טאהעג ןבָא רימ .רוטארעטיל עשידיי יד ןוא רעלעטש

 -דנוש סָאד .רעטנעצ-רוטלוק א ןרָאװעג זיא רעטאעט סָאד .ךס א ןוא רעגנעהנָא ךיוא רעבָא

 .ןענאטשעגפיוא טינ רעמ םיתמה-תיחת !ויא'ס ןוא ּפאלק-טיוט א ןגָארקעג ָאד טַאה רעטאעט

 ,עּפורט רעטאעט א טרימרָאּפ ןוא רעהא ןעמוקעג 1919 ןיא זיא ןַאזשיפ ןעװ ןוא

 ,ו"זאא לָאגָאג ,ןיבשריה ,שא םולש ,יקסנא ,ראוטרעפער ןטשימעג א טליּפשעג טָאה סָאװ

 טײרגעגוצ א ןענופעג ןיוש רע טָאה רָאש ?שטנא ןופ :ןטערעּפָא , ןוא ןידרָאג ךיוא רענָא

 ןראפ ןטסנידראפ סנָאזשיפ .ןציטש וצ םיא ןעװעג טײרג זיא סָאװ ,םלוע ןא ןוא דלעפ

 .עקיטיײטאב ץנאג ןענעז עינעמור ןיא רעטאעט ןשידײ םעיינ
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 -סקלָאּפ עשידיי עיירפ יד, רעהא ןעמוקעג זיא ,רָאי ןט-1921 ןיא ,םעד ךָאנ ףכית

 -רעפער רעטשימעג א רעדיו .שטייד קחצי ןוא װָאטאראב .פ טימ שארב ,ןיװ ןופ *עניב

 סװָאטאראב .ר"מש !וליפא ןוא ןידרָאג ךיוא רעבָא ,װָאמיד ,ָאקמיב ,יקסניפ ,שא :ראוט

 -ײא. ןיא טּפיוהרעביא) רעסישזער סלא גלָאפרעד סשטייד ,רעסיורג א ןעװעג זיא גלַאפרעד

 .רעקיטײטאב ץנאג א ןעװעג ךיוא זיא ("םיבנג, ,וא "לטפעש קיז
 טימ שארב ,טעװ *עני:-סקלָאּכ עשידיי עיירפ., יד זא טגָאזעגנָא טרעװ 1922 רָאי ןיא

 לקיציא ןופ עפורט רעד ןופ רעליּפשיוש עכעלטע ןופ ףליה רעד טימ ןוא װָאטאראב לֹואּכ

 ןאראפ ןענעז סע ןכלעװ ןיא לראוטרעּפער א '"ךילביל? ןטרָאג ןיא ןליּפש ,גרעבנעדלָאג

 -עגרָאּפ טרעוו װָאטאראב .ןײבשריה ץרּפ ,שא םולש ,יקסניּפ דוד ,םכילע םולש ןופ ןסעיּפ

 זא טגָאזעג טרעװ סע ןוא עפורט-יקסוואלסינאטס רעװקסָאמ רעד ןופ דילגטימ סלא טלעטש

 .יסיָאמ רעדנאסקעלא ןופ רעכעה לָאמוצ םיא טלעטש קיטירק עשטייד יד

 -ליוו; יד ןעמוקעג רעהא ןענעז "עניבסקלָאפ רעיירפ , רעד ןופ ןרוּפש עסייה יד ףיוא

 ןליּפש טזומעג ןוא רעמוז ןעמוקעג רעהא ןענעז ײז סָאװ סָאד .1923 רעמוז ןיא "רענ

 םעד ןיא ךיוא טָאה'ס .גלָאפרעד רעײז טרענעלקראפ לסיב א טָאה ,למיה ןעיירפ ןרעטניא

 ןעװעג קראטש ןיוש זיא -- קוביד רעד -- רעגאלש רעײז סָאװ ,טקאפ רעד קלח א טאהעג

 יד טריסערעטניאראפ ןבָאה יײז .טרעגריבעגנייא ךיז יז ןבָאה רעבָא ךעלעמאּפ .טליּפשעגּפָא

 -עטיל עשינעמור ךס א ,עסערּפ עשינעמור עצנאג יד ,טלעװ עשיטסיטרא עשינעמור עצנאג

 עשידיײ סָאד טאהעג ןעװ טָאה'פ סָאװ ,ןוחצנ ןטסערג םעד טאהעג ןבָאה "רענליוו, יד .ןטאר

 .טינ יצ ,ןושל א ַאי זיא שידיי יצ ,סעיסוקסיד יד טרעהעגפיוא ךיז ןבָאה'ס :רעטאעט

 ענײלק ,עשילארָאמ עסיורג :ענדָאמ א ןעװװעג זיא רענליוװ יד ןופ עגאל יד ןוא

 טינ זיא עּפורט רעקיזָאד רעד ןופ ץנעטסיסקע רעד ןופ עגארפ יד .ןגלָאפרעד עלעירעטאמ

 ,עפורט רעד ןופ ןוחצנ רעד ןעװעג זיא סיורג וצ רעבָא .הנכס א ןיא ןענאטשעג לָאמניײא

 .ןלאפ ןזָאל יז לָאז'מ זא ןדי טפאשראפ טָאה יז סָאװ ,דובכ רעד ןעװעג ויא סיורג וצ

 -רעדוז ,'םירבח-לוש , עידעמָאק עקידרעסאוו א סאדלופ קיװדול טיינאב טָאה עּפורט יד

 -רעדיל-סקלָאּפ א וליפא טָאה יז .ערעדנא ןוא "רעייפ-סינאהָאי, עמארדָאלעמ עכעלסיז סנאמ

 ןוא ןרָאװעג דימ ןענעז רעבעג טלעג יד .טלדיפעג טינ טָאה'ס -- ןוא טכארבעגסיורא טנװַא

 טָאה'מ :סנ א שממ ןעשעג ויא ַאד ןוא ...הנכס א ןיא ןענאטשעג לָאמארעדיװ זיא עּפורט יד

 -רעד ןטרעהעג טינ א טאהעג טָאה סָאװ ,'רעיורט ןייז ןופ רעגניז, סװַאמיד טריפעגפיוא

 טינ) עינעמור ןיא עסעיּפ םוש ןיק ךָאנ טָאה לָאמנײק ...ןעװעג זיא זָאכיסּפ א שממ .גלָאפ

 עקּפיצ , טימ ןָאקיפ ילאמ רָאנ רשפא .םלוע אזא טכארבעג טינ (רעטאעט ןשידיי ןיא רָאנ

 ."רעייפ

 געט יד, סװעיערדנא :גלַאפרעד ןטסערג םעד טאהעג ןבָאה סעסעיּפ עקידרעירפ יד ןופ

 -שריה , טכוזרעפייא , סוװועשאביצרא :"שטעּפ יד טגירק סָאװ רעד, ןוא "ןבעל רעזדנוא ןופ

 גרעבמאס .ח טליּפשעג טָאה ןאגאּפראה) "ףעגראק רעד, סרעילַאמ ,"רעדלעפ ענירג, סנייב

 זא ,טנעקרענָא קימיטשנײא טָאה קיטירק עשינעמור יד ,גלַאפרעד ןשימרוטש א טאהעג ןוא

 -גא ,"בנג עקטָאמ, סשא .(ןטערּפרעטניא עשינעמור עלא ןופ רעסעב לָאר רעד ןיא זיא רע

 ."קוביד רעד, -- 1454 204 16251 ןוא "טכאנ ןוא גָאט, סיקס

 סרואינש ןוא סגרעבמאס ביוא ;קירעיורט ץנאג "סנ, ןראפ עּפורט יד טָאה ןעזעגסיוא

 .ןברוח א טכאמעג שממ ןײג-קעוװא סנָאסידאק טָאה ,סללח עסיורג ײװצ טזָאלעג טָאה ןייגקעװא

 -ישזער א טכארבעג וליפא טָאה ,האזמ ,רָאטקעריד רעד .רעסישזער א ןָא ןבילבעג זיא'מ
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 סרעילַאמ טריזיליטס טריפעגפיוא טָאה סָאװ ,לעינאד .ה ,ןדיי ןשילַאינאּפש-שיראגלוב א ,רעס

 טָאה עּפורט יד ןוא קעװא דלאב זיא רע .גלָאפרעד ןסיורג ןָא רעבָא "ןעדנאד שזרָאשז;

 רעבָא ,ןטנעמעלע עטריטגאלאט רעײז עכעלטע טגָאמראפ ,העֹור ילב ןאצכ ןעזעגסיוא

 ...רָאטקאפ רעלעוטקא יו סוחי רעשירָאטסיה רעמ דלאב ןעװעג יז זיא ללכב

 סָאװ ,"רעיורט ןיײז ןופ רעגניזג םעד ןדערוצמורא רעגנעל לסיב א ךיז טניול'ס

 .רעטאעט ןשידיי ןופ סעירָאלג עקינייװ יד וצ רעהעג

 רעד .ןליּפש םיא ןָאק'מ ןוא םולח א -- רעבָא !סעקװעשטיּפ עלא טימ עמארדָאלעמ א

 -נײרא ןוא עמארדָאלעמ עבראה-עלאביצ יד ןעמונעגסיורא טָאה גרעבנרעטש בקעי רעטכיד

 יד :עלהשעמ א יװ ןעװעג עסעיּפ יד ןזיא טריפעגפיוא .רָאמוה ןוא םזיריל םענייפ טצעזעג

 ןבָאה'ס עכלעוו ןופ ,טנעוװ טאהעג טָאה ךיק יד ןוא .ךיק ןיא ּפָא ךיז טליּפש גנולדנאהד עצנאג

 :רקיע רעד ןוא .עטלָאמעגסיוא ןעװעג ןענעז םילכ יד .רועיש א ןַא ןגיוא טקוקעגּפָארא

 ןעמויטסָאק-רעטאעט רָאנ ,עקנימש ןוא רעדײלק םתס טינ ןגָארטעג ןבָאה ןעניושראפ עלא

 -עג ראברעדנוװ :כגא) עצינפאלערוק יד .טריזירעטקאראכ ײז ןבָאה סָאװ ,סעקסאמ ןוא

 ,ןוה א שממ ןעװעג זיא (ללכב ןיטסיטרא עסיורג א -- סעראל תידוהי יורפ ךרוד טליּפש

 ןימ א סעפע ןעװעג זיא רעגערט-רעסאוו רעד .טעײרקעג רָאנ ,טדערעג טינ טָאה סָאװ

 -נָאמָאלָאס .רעגערטרעסאוו ןנחוי סעצרפ ןיא טנאמרעד קראטש טָאה ןוא ?עדייז-רעסאוו;

 .ןגיוא יד םורא ןלארטש-ןענוז טימ עטבילראפ א ןעװעג זיא עניײיש .קָאט א ןעװעג זיא קישט

 רעגענ א -- רערעקנעמױק רעד ,(זארב אנא ךרוד טליּפשעג טנעמארעּפמעט ךס א טימ)

 -עג רע טָאה םויטסָאק א םגה) לדיפ א יװ ןעזעגסיוא לסיב א טָאה -- ןײלא עקשַאי ןוא

 .(ןכאפנייא ןא ןגָארט

 רעד ןופ וטפיוא-רקיע רעד ןענאטשאב ןעמויטסָאק עקיזָאד יד ןיא זיא ךעלטנגייא

 תעשב ,עקסעטָארג א ענײא :סענעצס-ןסאמ ענעגנולעג יײװצ ןעװעג ןענעז סע .ישזער

 ענײא ןוא סניװעג עסיורג סָאד טכאמעג טָאה רע זא ,הרושב יד ןעקשָאי ןגָאזנָא טמוק'מ

 ןעמ טָאה טליּפשעג .טלעג ןבעג ײז לָאז רע ןעקשָאי ןלאפאב םינצבק יד תעשב ,עקידנריר א

 -עגניירא ןבָאה סענעצס-ןסאמ ײװצ יד ןוא טליּפשעג ךיז ןעמ טָאה בלאה ןוא טסנרע בלאה

 ,טשעראקוב ראפ סײנ א ןעװעג זיא ןריפסיוא טרא רעצנאג רעד .בראפ ןוא דליב טכארב

 .טּפאכעגפיוא סע טָאה םלוע רעד ןוא ןעיײדראפ וצ טכײל ןוא םענעגנייא

 ןה ,װָאלוב ףסוי 'ה טאהעג ףמּוירט ןקיזַאד םעד ןיא קלח ןטסערג םעד טָאה סיוװװעג

 -ָאנ יד ןוא גרעבנרעטש רעטכיד רעד רעבָא רָאיטקא סלא רעמ ךָאנ ןוא רעסישזער סלא

 אפוג עניב רעד ףיוא .לײט ןשפיה א טאהעג ןבָאה לאדנעװעל ןָאראב ןוא ןיבור סרעל

 ןוא ןַאסידאק ןוא ןזארב ,סעראל ןעיורפ יד גלָאפרעד םעד טלײטעג וװָאלוב ,ה ןטי2 ןבָאה

 .ץילסייו ןוא ןאטאנ ןרעה יד

 רעד ףיוא ןרָאפעגסיורא 25--,1924 ןָאזעס-רעטניװ ןיא ,עּפורט יד זיא ,עטניורקעג א

 ןיא סָאװ ,ןגלָאפרעד עשימרוטש עבלעז יד ןטלאהעגּפָא טָאה "רעגניז;ק רעד וװ ,ץניֹװָא רֹּפ

 .טשעראקוב

 רעבָא עקידנעײרפרעד א ןעװעג זיא 26--1925 ןָאזעס רעטאעט םעינופ הלחתה יד

 ףיוא טינ טפאשלעזעג א ןפאשעג ךיז טָאה לָאמ סָאד .ןטאטלוזער עקירעיורט טימ לייוװרעד

 עקיזָאד יד זיא עקילעפוצ א טינ ןוא .רעטאעט סָאד ןטלאהוצסיוא עקאט רָאנ ,ןציטש וצ

 -נאווא ןא ןפאש וצ תונוכ עטמיטשאב טימ ןוא ףוצרּפ ןטמיטשאב א טימ רָאנ ,טפאשלצזעג

 רעד ןפאשעג אלימב טָאה "רעיורט ןײײז ןופ רעגניז,; םנופ גנוריפפיוא יד .רעטאעט-דראג
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 ןעװעג ןעמ זיא עיצידארט יד טָא ןוא ."עשיטסינַאיסערּפסקע; ןא זיא יז זא ,םש א עּפורט

 ןרעװ ,'רענליװעג ןעכָאנ ריא ןופ ןגָאזּפָא טזומעג ךיז טָאה עּפורט יד .ןריפ וצ רעטייוו טיירג

 רעשירעלטסניק סלא ."*עידעמָאק ןוא עמארד, ןעמָאנ םעד ןעמעננָא ןוא רעטשעראקוב א

 -אעט ןשיטעטניס-. ןופ רעגנעהנַא ןא ,גרעבנרעטש בכקעי ןרָאװעג טרישזאגנא זיא רעטײל

 ר"ד :רַאטקאדער .1921 ,גנאגרָאי רעטשרע -- ךונ-לטראװוק -- "רעטאעט שידײ ,) ."רעט

 .(1928 .ענליװ -- עשראװ .טרעכײװ לאכיכ

 ,ןייא וָאלוב ןבירשעג ךיוא טַאה עינעמור ןיא .רענליװ, יד ןופ גלָאפרעד םעד ןגעוו

 רעד טשינ טָאה רע רעבָא (249 טײז ףיא טנעײל) "רעטצעלב עשירארעטיל ,, רעוװעשראוו יד ןיא

 ,דיומב רעדָא גגושב ,טָאה ןוא גלָאפרעד םעד ןעװעג םרוג ןבָאה סָאװ ןרָאטקאפ עלא טנאמ

 ."רעיורט ןייז ןופ רעגניז; םוצ נָארטײב סגרעבנרעטש טנאמרעד טשינ

 זיא רעכלעװ ,"יתחכש רקיע, ןא לקיב המלש ןבירשעגוצ ווירב סװַאלוב וצ טָאה'ס

 עקילַָאמא יד ןיא עגאל עסיװעג א ּפָא טלגיּפש רָאנ ,טכיראב סװָאלוב עגונ רָאנ טשינ

 .עינעמור ןופ בושי ןשידיײי ןטימ םיבושי עשידיײי ערעדנג יד ןשיװצ ןעגנויצאב-רוטלוק

 טסוגיױא ,69 רעמונ ,עשראו ,"רעטעלב עשירארעטיל.) טלמעד טָאװ לקיב המלש ריד

 :ןבירשעג (35

 -תעל ."עינעמור ןיא עפורט רענליו רעד ןגעװ ווירב א וצ יתח?-שירקיע ןא'י

 עשידיי עלעיציפַא יד דצמ טריקָאלב גנערטש ץוביק רעשידייײשינעמור רעד טרעװ זתעצ

 ןשידיי ןקידהנהמל-ץוחמ םעד טָא ןופ תוחוכ עשירעפעש יד .קרֿאי-וינ ןוא עשראוו :ןערטנעצ

 ײז .רעמ ךָאנ .עשראװ ןופ הכימס עלעיציפָא יד ןעמוקאב וצ ןזיוואב טינ ךָאנ ןבָאה בושי

 ,גראביײיטש רזעילא ןא ןזָאלג'ס ןוא .ןעמאזקע םֹוצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ טינ וליפא ךָאנ ןענעז

 ךיז טניפעג'ס ןוא "ןביוש , ערעײז ןאמטלא השמ ןוא רעגנאמ קיציא ,גרעבנרעטש בקעי

 סָאװ ,עשראוו הריבה-ריע רעד ןיא רעקיטירק ןייא טינ ,טארעטיל ןייא טינ םוי.-דע ךָאנ

 טימ טזָאלגעגנָא ןענעז סָאװ ,ןביוש" יד ךרוד ןָאט וצ קוק א החרט יד ןעמענ ךיז ףיוא לָאז

 ,טלעװװ-רקפה א עינעמור עשידיײײ סָאד לײװרעד ךָאנ זיא .םזילאעדיא ןוא טסנרע ,טנעלאט

 -גײא"* ןא ךיז טמענ .תוישעמ עקיטכאנ 1001 ןוג ווירב-עזײר טבײרש ןעמ רעכלעװ ןגעװ

 וצ *יתחכש רקיע* ןשיקנערפטלא ןא ,טעז ריא יװ טבײרש ןוא טכער סָאד *רענעריובעג

 .ווירב-עזייר ןימ אזא

 ןַא טינ עינעמור ןיא עטכישענ-רעטאעט עשידיי יד ךיז טבייה ,ווָאלוב דניירפ ,םדוק

 טָאה רעכלעװ ,ןענעדאפדלַאג ףיוא זיב קירוצ טכײרג רָאנ ,'רעיורט ןײז ןופ רעגניז , ןטימ

 ןיא ,טײצרעמוז *עּפורט רענליוו, יד ווו טֹרַא ןבלעזמעד ףיוא קירוצ רָאי קיצפופ דלאב טימ

 ענײײז ןבעגעג ,למיה ןעײרפ ןרעטנוא ,עינעמור ןיא ָאד זיא רעגײטש רעד יװ ,טשעראקוב

 עטלא יד ךָאנ ןעיקנעדעג" סָאװ ,םינקז רעביא רימ ןביג ס יװ .ןעלקאטקעּפס עשידיי עטשרע

 ראפ טכאצנ רָאנ ,גנילצולפ טינ "ךעלקנעב עטזָאלרָאװראפ יד, טלָאמעד ןבָאה ,'ןטייצ עטוג

 .צָארּפ 40 -- דַארג יצ טינ סײוװ ךיא -- זיב ןוא ןשטנעמ יד ךיוא טריפרעד,; ,טכאנ

 רעטסערג טנײה זיב רעד ןרעװ טעשזדנָאלבראפ לָֿאמלײט טגעלפ ןטסירק יד ןשיװצ .'ןטסירק

 םענײא וליפא טריזנעצער ךיז טכאד טָאה רעכלעװ ,וקסע'נימע ליאכימ רעטכיד רעשינעמור

 יד ןופ סעמשטערק עשידיײ יד ןיאז ןוא .ןטוג םוצ אקװד ןוא ןעלקאטקעּפס ענעי ןופ

 עכעלטע טימ רעשזראבז לװלעװ רודאבורט רעשידיײ רעד טָאה ,סעקוװעלאנ רעטשעראקוב

 טליפשעג ןוא רעדיל צנײז טריזיװָארּפמיא ,סיוא טכאנ ,ןײיא טכאנ קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ

 ץנאג עינעמור ןיא טנײה ךָאנ ןענעז רעשזראבז לװלעוװ ןופ ןרוּפש-רוטלוק יד .רעטאעט
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 רעד טּפאכראפ טָאה ךייא לי ,װָאלוב דניירפ ,טקרעמאב טינ יז טָאה ריא .קידעבעל

 זיא רעבָא רימ ."אלָאז לימע ...ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןייאראפ םיבצק, םנופ וטפיוא-רוטלוק

 -גסיוא טנייה ךָאנ "םעונ לקמ, םעד ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ עטלא ןענעגעגאב וצ ןעמוקעגסיוא

 ןוא .םכילע םולש ןוא ןעלעדנעמ וצ ןעמוקעג "םעונ לקמ, ןכרוד ןענעז סָאװ ןוא קינײװ

 עשידיי יד ןיא "רעיורט ןייז ןופ רעגניז* םוצ ןיב ןרעשזראבז ןוא ןענעדאפדלָאג ןופ

 עדמערפ ןוא עשימייה .והבו והת ןײק ןעװעג טינ הלילח ךיוא עינעמור ןיא טלעוו-רוטלוק

 עקידײיל ייב תולּפמ ןטילעג ןוא עלופ ײב תונוחצנ טרעייפעג ןבָאה סעּפורט-רעטאעט עשידיי

 טעטש עשידיי ערעדנא ןוא סאי ,טשעראקוב ןופ ןסאג עשידיי יד ןיא םורא טײג .ךעלקנעב

 סָאװ ,םינוגינ ןוא ךעלדיל ןגָארטרעד ךיז ןלעװ ןרעיוא ערעײצ וצ ןוא --- עינעמור ןיא

 גנַאי אראלק טרעיפעג ַָאד ןבָאה'ס סָאװ ,ןגלָאפרעד עסיורג יד ףיוא ןגָאז-תודע ךייא ןלעװ

 טָאה רעטילימ זא ,לופ יוזא ןעװעג ךעלקנעב יד ןענעז ןָאקיּפ ילאמ יב .ןָאקיּפ ילאמ ןוא

 .םלוע ןסיורג וצ םעד ןזָאלנײירא טינ ןוא גנאגניירא םעד ןרידאקיראבראפ טזומעג

 בקעי רעטכיד םנופ סעטסיװער עשידיי יד עינעמור ןיא טינ טקנעדעג רעװ ןוא

 ןסאמ עשידיי יד טרעדורעגפיוא םתעשב ןבָאה סָאװ ,יקסנאשֿאטָאב בקעי ןוא גרעבנרעוטש

 ןבָאה סָאװ ,ןגלָאפרעד-רעטאעט עסיורג רָאנ טינ ןעװעג ןענעז סעטסיװער יד ?עינעמור ןיא

 עקיטכיװ ןוא עוסיורג ךיוא רָאנ ,ןדיי-טשינ ןופ טיײיקמאזקרעמפיוא יד ךיוא ןגיוצעגוצ ךיז וצ

 רעשידײי רעד רעביא ןעגנאגעגכרוד ןענײז סָאװ ,ּפָארא עניב רעד ןופ סעינאפמאק-רוטלוק

 -טיירב ןוא עקינײבטיײרב , יד ןגיוצעגוצ ןבָאה ןוא עילאוכ-רעסאוו עקידנשירפרעד א יװ סאג

 ןעװעג ךייא טלָאװ ,װָאלוב דניירפ ,ריא ןעװ .ןעלעדנעמ ֹוצ ןוא ןצרּפ וצ *ןדיי עקיצראה

 ,קירוצ רָאי ןײנ טכא טימ ןופ ןעגנוטייצ עיצקע'לָאק א ןקוקוצכרוד חחריט יד ןעמונעג

 ןופ "גנוריפפיוא; רעד וצ טלעװ רעשידיי-טינ רעד ןופ גנויצאב; יד זא ,ןעזעג ריא טלָאװ

 ןיא לייו ,טניימ ריא יװ "שיטסירעטקאראכ; יוזא טינ רָאג זיא "רעיורט ןייז ןופ רעגניז,

 -אב יד זיב עטסנעלק יד ןופ קידנעגנאפנָא, זא ,ןענופעג ריא טלָאװ ןעגנוטייצ עקיזָאד יד

 ןיז ךעלטנפע ןקירדוצסיוא קיטײנ ראפ ןעניפעג רעדעי טָאה רעלטסניק ,רעטכיד עטסנטייד

 -ור ןיא .ךארּפש ...רעשידי רעד ראפ ךיוא יװ ,טסנוק רעשידיי רעד ראפ גנורעדנווואב

 עינעמור ןיא :שיטסירעטקאראכ "טלעװ רעשידיי-טינ רעד ןופ גנויצאב, אוא טָא זיא עינעמ

 -עש יד ןשיװצ האנש ןופ םוהת רעפיט רעד ,טינ ךָאנ טריטסיסקע ּרעדָא ,טינ טריטסיסקע

 לסיב שּפיה א טגָאמראפ רוטארעטיל עשינעמור עגנוי יד .שידיי ןיא ןוא שינעמור ןיא סרעפ

 פיט ןטנאקאב םעד ןופ וליפא םענניא טינ רעיֶכָא ,שינעמור ןביירש ןוא ןפאש סָאװ ,ןדיי

 ונאעראזאל ובראב רעלעטשטפירש רעשינעימור רעוטסוװאב רעד :טרעקראפ ."טנאמלעב אעל;

 גנויי רעד ,דנאל ןיא גנוגע'ואב-רוטלוק רעשיטסישידיי רעוד ןיא לײטנָא ןויטקא ןא טמענ

 -אש יד ראפ טרעטסײגאב ךיז ןוא טצעזעגרעביא טָאה ונאיצמענ ובראב רענעברָאטשראפ

 טלמונא טשרע ךיז ןבָאה ערעדנא ײר א ןוא אקרעדא .פ .גרע'בנרעטש בקעי ןופ ןעגנופ

 ."דוסיה-ןרק; םעד תבוטל ךוב-לבוי ןשיטסינויצ א ןיא טקיליײטאב

 ןענעז עינעמור ןופ טעטש עטסערג יד ןיא תעב ?סרעבײרש עשינעמור יד עקאט ןוא

 -גײטש רזעילא ,יקסנאטשַאטַָאב בקעי ץוחא ןענעז *םיבוט-םוי-שידײ, ןרָאװעג טריזינאגרָא

 =אזָארּפ רעשינעמור רעטסערג רעקיטציא רעד ןטערטעגסיורא גרעבנרעטש בקעי ןוא גראב

 =עגסיוא ןופ גנוצעזרעביא עשינעמור יד .ןָאיטקאלאג אלאג הלג-רעינװאלסַאװארּפ רעד רָאט

 טימ םעד הנתמ א ןגָארטעוגוצ רעצעזרעביא רעד טָאה םכילע'-םולש ןופ ןגָאלָאנָאמ ענעבילק
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 ונאעװַאדאס ליאהימ רעבײרש רעשינעמור ןטניורקעג רוטארע'טיל ראפ עימערּפ-לאנָאיצאנ רעד

 ."םכילע-םולש ןופ רערעדנווװאב ןסיורג םעד,

 יד ןופ גנודאלנייא יד זא ,ןזײװ וצ ידכ ,װָאלוב דניירפ ,ךיא ליצרעד ץלא סָאד

 ללכב זיא ,גנוזעלרָאפ רעשידיי א טימ יז טימ ןעמאזוצ ןטע'רטוצפיוא רעיטכיד עשינעמור

 ."טקנופ-עיצאנימלוק רעד ןרָאװעג , טינ ךיוא יאדװא ןוא ןעװעג טינ

 טָאד ,װָאלוב רעביל ,ָאד טָא .אפוג "רעיורט ןײז ןופ רעגניז, םעד ןגעװ טציא ןוא

 ןסיוא טינ רעכיז ןיב דיא .ןרעװ טליײצרעד טפראדעג טָאה סָאװ ,טלייצרעד טינ ךס א ריא

 עּפורג יד, החינ ךייא זיא'ס ביוא רָאנ .גלָאפרעד רעייא ןוא טסנידראפ רעיא ןרענימ וצ

 -ראפ ,*סאב ןטימ לרעב ,לדיפ ןטימ עקשאיל הדמתה טימ ןעגניז סָאװ ,רעטכיד עשינעמור

 ןטשרע ןיא לָאמ עטשרע סָאד) ןסעגראפ שינעלײא ןיא לָאמ ןטײװצ םוצ ןיוש ריא טָאה סָאװ

 ,טארעטיל םענופ ןעמָאנ םעד ןענאמרעד וצ ("רעטאעט; לאנרושז סטרצעכייו ר"ד ןופ רעמונ

 יד סָאװ ,װיטָאמטײל רעד טמאטש'ס ןעמעוװ ןופ ןוא עסעיּפ סװָאמיד טעבראאב טָאה רעכלעװ

 רָאנ ,השוב א טינ רָאנ טינ ךָאד זיא'ס ?"חמשמ יוזא םיא טימ ךיז ןענעז רעטכיד עשינעמור

 ןוא גנוריפפיוא יד יצ ,ןלײצרעד וצ טײקכעלטנפע רעד יבגל בֹוח רעכעלטפאשלעזעג א ךיוא

 רעײז םענופ טסנידראפ א רָאנ טינ זיא "רעיורט ןײז ןופ רעגניזק םענופ גלַאפרעד רעד

 ןשידיי ןטרעגלאװראפ ןקיצנײא , םענופ ךיוא רָאנ ,װָאלוב ףסוי רָאיטקא ןטריטנעלאט רעײז

 עמארדָאלעמ רערשכ סװַאמיד ןופ טָאה סָאװ ןוא גרעבנרעטש בקעי טסײה סָאװ "טארעטיל

 -אמרעד וצ ןעװעג יאדכ סעּפע ךיוא ךָאד זיא'ס .קיטש-רעטאעט שידיי ןרעדָאמ א טכאמעג

 רעלָאמ ןשידיי ןטסוװאב םוצ ןרעהעג גנוריפסיוא רעײז ןוא ןעעדיא-עיצארַָאקעד יד זא ,ןענ

 .לאדנעװעל רעלָאמ ןשיסור םעד "ןטסירק .צָארּפ 40, יד ןופ םענייא וצ ןוא ןיבור

 -גילשנײא ןלעװ וצ ןדײשאב טינ שוריפב זיא'ס ליײװ רָאנ טינ ,ךיא גָאז ,יאדכ זיא'ס

 זיאס לו ,ראפרעד לכ-םדוק רָאנ ,רארָאנַָאה ןשילארָאמ ןטריסאקנייא ןצנאג םעד ןײלא ןעג

 -עדאקַאלב יד ןכערבכרודא ןפלעה וצ רעלטסניק ןשידיי ןדעי ןופ בוח רעכעלטפאשלעזעג א

 -תונכש יײװצ יד ןופ תוחוכ עשירעפעש יד ּפָא ןעצ רָאי א דלאב ןיוש טלײט סָאװ ,טנאו

 .(:טשעראקוב לקיב המלש .םיבושי עשידיי עקיד

 עטסנעש יד ןופ ענייא זיא עינעמור ןיא טכארבראפ ןבָאה רענליװ יד לפיוו טייצ יד

 רעד ןופ גנולקיװטנא רעד ראכ ךיֹוא קיטײצכײלג ןוא ,עינעמור ןופ רעטאעט ןשידי ןראפ

 ,עינעמור ןיא ןרַאװעג ןעמונעגפיוא זיא עּפורט יד רעכלעוװ טימ גנורעטסייגאב יד .עּפורט

 ןוא טעברא רעשירעפעש ריא גערנָא ןקיטכעמ א ןבעגעג טָאה ,ןדיײ-טשינ ןופ ןוא ןדיי ןופ

 טלקיװטנא ַאד ןיז ןבָאה ,ןילּפיצסיד-ךארפש ריא ,טײקכעלטײהנײא ריא .ליּפש רעװיטקעלָאק

 זיב ןבילבראפ ןענעז ןעלקאטקעּפס עריא .טסנוק רעד ןופ ןעגנורעדָאפ עטסכעה יד וצ זיב

 -ערעטניא םעד ןקורד רימ , :עיצקאדער רעד ןופ גנוקרעמאב א טמוק וירב םעד דָאנ (

 רעשידײי רעד ןגעװ קידעבעל יוזא זדנוא טלײצרעד סָאװ ,לקיב המלש דנײרפ ןופ ווירב ןטנאס

 -אב ןצנאגניא טשינ ןענעז ווָאלוב ףסוי ןגעק רעבָא ןפרוװרָאפ יד .עינעמור ןיא טעבראירוטלוק

 -רּפ א ןופ ןעמונעג זיא "רעטעלב .טיל , יד ןיא ווָאלוב ףסוי ןופ ווירב רעד לײװ ,טקיטכעד

 דלאביוו .טכעלטנפעראפ ווָאלוב ףסוי ןופ ןסיװ םעד ןָא ןבָאה רימ ןכלעװ ,זדנוא וצ וירב ןטאוו

 -טינ ןפאכנירא טגעמעג ךיז ןבָאה ,טײקכעלטנפע רעד ראפ ןבירשעג ןעװעג טינ זיא וירב רעד

 ."ןטײקכעלטקניּפ
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 רעד ןופ ןרָאיטקא עטסערג יד ןוא ןעזעג יז ןבָאה עכלעוװ יד ןופ ןורכז ןיא גָאט וצ טנַײה

 ,טסנוק רעד ןופ רעטסיימ עסיורג ליּפשײב סלא טנײה ןענאמרעד ייז ןעװ ,עניב רעשינעמור

 .רענליוו יד ךיוא ייז ןענאמרעד

 -רא עכײײרלַאצ טעמדיװעג ןבָאה טײצ רענעי ןופ ןעגנוטייצ עשינעמור עטסקיטכיוװ יד

 ןופ רעטסײמ עראברעדנוו יד טָא ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןגעװ ןעגנוצאשּפָא ןוא ןעלקיט

 .עניב רעשידיי רעד

 -אנ, ןשינעמור ןופ רַאטקעריד טײצ רענעי וצ ,וימיטפע רַאטקיװ גרוטאמארד רעד

 -וּפער רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ עימעדאקא רעד ןופ דילגטימ רעטעּפש ,"רעטאעט-לאנָאיצ

 ןיא ,רענליו יד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןגעװ לקיטרא ןא ןבירשעגנַא טָאה ,עינעמור קילב

 :הכולמ רעד וצ ןוא רעכוזאב-רעטאעט עשידיי יד וצ ףור א טימ ךיז טדנעװ רע ןכלעוו

 -אעט טריזיליטס ,שיטסילאער ןופ רעטסומ א זיא "רעיורט ןײז ןופ רעגניז רעד....

 ןטלאהעגפיוא טפראדאב טלָאװ ,ןעװעג הכזמ םעד טימ זדנוא טָאה עכלעװ עּפורט יד .רעט

 סעּפע .ןצענערג יד רעביא ןופ םָארטש א ךיז טימ טגנערב יז וװ ,טשעראקוב ןיא ןרעװ

 לכ םדוק זיא ס .רעטאעט ןשטײד ןוא ןשיסור ןופ טייהנעמוקלופ וצ ןעגנוגערטשנָא יד ןופ

 -רַאפ יד טא ןטלאהפיוא ןוא ןטײקכעלגעמ עלא ןדנעװוצנָא ןדיי עשינעמור יד ןופ בוח רעד

 סרעטאעט ערעדנא עלא ןופ ןטײקירעװש יד ץוח ,ןבָאה רענליו יד .רעליּפשיוש עכעלפערט

 -עג טלָאװ הכולמ יד .סעידיסבוס םוש ןייק ןוא ,2390 ,ןרעייטש עסיורג וצ ןופ עסאמ יד

 ."ןרעײטש יד ןרענעלקראפ טנָאק

 :יוזא ךיז טנעײל לקאטקעּפס ןבלעז םעד ןגעװ גנוצאשּפא ערעדנא ןא

 ןעװעג הכוז ןבָאה רימ סָאװ ,לקאטקעּפס רעשירעלטסניק רעטסנעגנולעג רעד זיא'ס...

 ,ברעמ ןופ סרעטנעצ יד ןיא ךיוא רָאנ ,זדנוא יב רָאנ טינ ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ןעז וצ

 טכאמ'ס סָאװ סָאד ...גנוגעוואב-רעטאעט יד ןגלָאפוצכַָאנ טײהנגעלעג יד טאהעג ןבָאד רימ וװ

 ,רעליפשיוש יד ןופ עיצפעצנָאק יד זיא ,בָאג עכעלכײלגראפמוא ןא לקאטקעפס םעד ןופ

 עסעיּפ יד ןכלעװ ןיא ,ליטס רעד ,גנוריטנָאמ יד ,(גרעבנרעטש) ישזער יד ,טרעװ רעײז

 ,רעליּפשיוש טָאה עּפורט יד ..לבמאסנא םנופ םטיר םנופ טייהנעמוקלופ יד ןוא טליּפשעג טרעוו

 ענעקנוטעגנייא ...טײצ רעזדנוא ןופ רעקיגארט עטסערג יד טימ ןכילגראפ ךיז ןענָאק סָאװ

 ,תוגשה עשיטסימ ןוא טסנוק-רעטאעט רעכיוה ןופ עיצידארט ןיא ,רוטלוק רעשיסור ןיא

 רעד ןופ ךורבסיוא םעד טניז ,גנורעדנאוו רעייז ןיא עטריצילּפיטלומ ןוא ענעסקאוועגסיורא

 װַאלוב עכלעוו ןשיװצ -- רעליּפשיש יד טָא רָאפ ךיז טימ ןלעטש  עיצולָאװער רעשיסור

 ,טָאטשטּפױה רעזדנוא ןיא -- ףָאטש ןלאינעג ןתמא ןופ רעליפשיוש סלא סיוא ךיז טנכייצ

 .(עטנומ .א) ."טסנוק רענייר ןופ טנַָארפ ןפיוא עיניל עטסוװויסערגָארפ יד

 :ןבירשעג טָאה סאּפ ןָאי טסיצילבופ ןוא רעלעטשטפירש רעד ןוא

 טײרב ןליײא ירד א ןגעק טָאה עניב יד .עמערָא ןוא עגנוי ןענעז רעליּפשיוש יד;...

 ףיוא ןטרָאד רעבָא .קיטסוקא ןייק ןוא רעצעלפ עמעװקאב ןײק טינ טָאה לאז רעד ,ףיט ןוא

 ,סעיצארָאקעד עטעבראעגסיֹוא שירעלטסניק טנװיײל ןטסקיליב ןופ יד {ןשיװצ ,רעטערב יד

 ןפיוא זטילש טמוקאב עיצָאמע יד ןוא ,המשנ עקיטומ-סיורג ,ענעביהעג א ךיז טלגנאר

 יצ ,ָאי ןענעק יז יצ ,רעיושוצ יד סעיצארביו עריא רעביא טגָארט ןוא לאז ןשיטעטסעמוא

 "שידיי טשינ

 -לארטנעצ ןופ עּפורט רענליװו רעד ןופ ןעלקאטקעפס יד ןיא ךיוה ןצאש רימ סָאװ;

 .טריזילאער ןרעוװ ייז יוזאיו ,לכ םדוק ,זיא רעטאעט
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 :ןדער ךַָאנ טעװ ןעמ ןכלעװ ןופ רָאיטקא ןא ןרעװ ,סיװעג ,טעװ װָֿאלוב רעה

 טרעטיצ סָאװ טעטיליביסנעס א טימ ,תומימת רערעדנוזאב טימ .גנוי רעײז ךָאנ רע זיא טנײד

 טריטערּפרעטניא ווָאלוב טָאה ,טײקרעכיז ןוא סָאמ ,ץנעגילעטניא טימ ,ענורטס עטסנײפ יד יו

 .לָאר רעד ןופ שטיינק ןדעי טצונאב ןוא טבעלאב טָאה רע זא ,יוזא ןעקשַאי

 קידנריפוצ ןוא קידנעייגסיורא ,ערעפסָאמטא ןפאשעג ןרָאיטקא יד ןופ רעדעי טָאה ןאד

 קידנעטשטסבלעז רעדעי טָאו שזאנָאסרעּפ םענופ ךירטש ןקיצנַײא ןײא .ליּפש סװָאלוב וצ

 ,רעגערט-רעסאוו רעד -- לרעב ןיא ץילסיײוװ רעד :ןריזירעטקאראכ וצ םיא ידכ ,טריזיליטס

 ןיא ץנארקנערע רעה ,ענעדיי-רעניה יד -- סעדָאו ןיא סעראל יורפ ,ענײש ןיא זארב יורפ

 .עיצאטערּפרעטניא צנעגָאמָאה א גנופאש רעד ןבעגעגוצ ןבָאה יײז .רערעק-ןעמיוק םעד -- עקייש

 ,טכיװעגכיילג םענעמוקלופ א ןופ קורדניא רעד ךיז טפאש'ס זא זיא טאטלוזער רעד

 רעלענָאיצידארט קנאד א רָאנ ןרעװ טכיײלרגרעד ןָאק סָאװ ,טריזָאד ךעלטניײוװעגרעסיוא

 יז טָאד רעטאעט ןשיסור סיקסוואלסינאלס ןופ ןילּפיצסיד יד יוװיוזא) ןילּפיצסיד רענרעזייא

 .(ןבעג טנָאקעג

 יד ,רעליּפשיױש םעד ןופ ןייזטסווואב עשירעלטסניק סָאד ןאראפ ךָאנ זיא ןאד ןוא

 ןיא יײז ןענָאק ייז קנאדא רָאנ ןוא ןטעברא ײז רעכלעוװ טימ גנוגייצרעביא ןוא טייקטסנרע

 .לקאטקעּפס א ןרילעזיצ סָאמ אזא

 ,טקא ןט-2 םענופ ,לשמל ,דײרפ רעװיטימירּפ ןוא רעװיטקעלָאק רעד ןופ ענעצס יד

 ,עירעטָאל רעד אב סניװעג עסיורג סָאד ןעניװעג טָאה רע זא ןעקשָאי עידומ זיא ןעמ ןעװ

 ,ןפילשעגסיוא טוג יוזא ןענעז ,טקא ןטירד ןיא סרעלטעב יד ןופ ענעצס יד ךיוא יװ

 עכלעוו רעדליב עטסעב יד טימ דנאנאב ןײטש ןענָאק יײז זא ,םטיר ןוא טלאהניא אזא ןבָאה

 א זיא'ס ."עיבמַאלָאק עיװ , ןופ רעטאעט םענעזעװעג ןיא איפאק טריזילאער לָאמא טָאה'ס

 ."ביול עטסערג ןוא טײקמאזקרעמפיוא עצנאג יד טנידראפ סָאװ לקאטקעּפס רענעטלעז

 (.253 טײז ,8/1925 .רנ "אערידניג, --- ונאעװָאדאס ןיראמ ןָאי)

 עפורט רעד טימ טלעפש ןוא ענזיצאק רעטלא טשעראקוב ןײק טמוק 1925 רָאי ןיא

 -עזעגנָא רעקיטלָאמעד רעד וצ טבײרש עסעיּפ רעד ןיא ולָאפרעד ןטסערג םעד ."סוכוד , ןייז

 ןאד ,ןַאסידאק אבויל ןירעליּפשיוש רעד ונאעװָאדאס ןיראמ ןָאי רעקיטירק-רעטאעט רענע

 ץלָאטש געמ רע רעכלעװ טימ עלָאר א ןפאשעג טָאה, רעכלעװ ןימאק ףסוי רע טנאמרעד

 .וָאלוב ףסוי ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,ןוא !ןייז

 ,ןײטש ןוא גרעבנרעטש בקעי ןופ ישזער רעד ןיא רענליוו יד ןליּפש רָאי ןבלעז ןיא

 ס'ינודקומ .א ל"ד ןיא ,ױטסלָאט ןופ "תמ רעקידעבעל רעד, ,קינלָאק רוטרא ןופ ןרָאקעד

 יװ טשינ -- גנולעטשרָאפ רעד ףיוא ךיוא ּפָא קיטסניג ךיז טפור עסערּפ יד .גנוצעזרעביא

 טשעראקוב ןיא טליּפשעג טאהעג טָאה רעירפ ליוו זא ,לקיטרא ןײיז ןיא טגָאז יקסנאשָאטָאנ

 -יד יד ןגיוצעגרָאּכ ןוא ןכיײלגראפ טכאמעג םלוע רעד טָאה יסיָאמ רעדנאסקעלא עסעיּפ יד

 .עיסרעוו עשט

 רעגניז רעד, יװ רעמ ךָאנ זיא -- ןבירשעג עסערּפ יד טָאה -- "תמ רעקידענעל רעד,

 -עלבָארּפ עשיגָאלָאכיסּפ יד ךיוא ליײיוװ ,טסנוק רעסיורג ןופ לקאטקעפס א "רעיורט ןייז ןופ

 -= "אטּפול ,) ".טיײקטפיטראפ רעמ ןרעדָאּפ ןוא רעטריצילּפמַאק ןענעז סעיצאוטיס יד ןוא ןעמ

 .(1925 ,ץרעמ 5

 ןופ "הנותח , רעד טימ לקאטקעפס-טנעמירעפסקע ןא גרעבנרעטש בקעי טלעטש ןצד

 .לָאגָאג
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 סיורג ןָא רעבָא ,ןײטשנרעב ןופ "לעארזיא , רענליוו יד ףיוא ןריפ 1926 רָאי ןיא

 .עמעט יד טלדנאהאב טָאה רבחמ רעד רעכלעוװ טימ טײקכעלכעלפרע:יוא רעד בילוצ ,גלָאפרעד

 ןשינעמור םענופ עסעיּפ רעשיטסילָאבמיס א טימ וװֹורֹּפ א גרעבנרעטש טכאמ רעדיוו

 .וקסעלונימ רעטכיד

 -נוכײרגרעד יד ןטּפיוהאב וצ ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ןופ רָאי א זיא 1926 רָאי סָאד

 -גויימאב טכאמעג ןרעװ סע .ץנעטסיסקע ןייז ןופ רָאי 50 יד ןיא רעטאעט ןשידיײ םענופ ןעג

 טשינ טָאה ויטאיציניא יד רעבָא ,רעטאעט שידיי טנענאמרעּפ א ראפ ויננב א ןעיב וצ ןעג

 םענופ סעיציזָאּפ יד ןקיטסעפ וצ ןעגנולעג רעבָא זיא סע .גנאלקּפָא ןקירעהעג םעד ןענופעג

 םורא טײקכעלטפאשלעזעג יד ןריסערעטניאראפ ֹוצ רעמ ,עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןטוג

 עשירעלטסניק עשינעמור עטסנעעזעגנָא יד ןשיװצ טפאשטניירפ יד ןקראטש ןוא רעטאעט םעד

 ךיוא עז) .רעוט-רוטלוק עשידיי יד טימ ןוא רעליּפשיוש עשידיײ יד טימ ןטײקכעלנעזרעּפ

 םעד טיכ רעטאעט ןשינעמור םעד ןשיװצ ןעגנויצאב עטנענאמרעּפ יד :?טיּפאק רעזדנוא

 (241 טײז -- ןשידיי

 עשידיי טשינ ןוא עשידיי יד תעשב .טציא זיב ןעשעג ויא ס סָאװ ,טעשעג רעדיװ ןוא

 ןיא רעטאעט ןעשידיי ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןגעװ עינעמור ןופ רענעײל יד טעדלעמ עסע'רּפ

 -ור ןיא רעטאעט עשידי סָאד סָאװ םעד ןופ טנאמרעד טשינ דנאלסיוא ןיא טרעװ ,טלעװ רעד

 -ראפ ,לשמל ,טָאה עסערּפ עשינעמור יד .ריפ ךיז טמענ עס סָאװ ןוא ןוטעגפיוא טָאה עינצמ

 רעטאעט-טסנוק םענופ ,1926 רָאי ןיא ,גנונעפערעד רעד ןגעװ ןעלקיטרא עכעלטע טכעלטנפע

 .קרָאי-וינ ןיא

 א. :1926 ,טסוגױא ןופ רעמונ ריא ןיא טעדלעמ טשעראקוב ןופ "ענובירט ןטנעדוטס , יד

 -קא ןוא רעלעטשטפירש לָאצ עסיורג א יײז ןשיװצ ,ןשטנעמ טנזיוט עכעלטע ןופ םלוע רעסיורג

 עדײבעג רעד ראפ ןײטשלקניװ םעד ןגײל ןופ עינָאמערעצ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ,ןרָאיט

 -טסנוק ןשידיי ןופ רעדנירג רעד ,ץראווש סירָאמ .קרָאי-וינ ןיא רעטאעט-טסנוק ןשידיי םענופ

 ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןרָאיטקא יד קנאד ןײיז טקיודעגסיוא טָאה ,קרָאי-וינ ןופ רעטאעט

 שידײ רעסעב ןליּפש וצ ידכ רָאנ ,ךאסא רעײז ןעװעג בירקמ טפַא ןוא רעטאעט טסנוק םייב

 ."רעטאעט

 טעמדיװעג ,'רעטעלב עשירארעטיל , יד ןופ רעמונ ןלעיצעּפס םעד ןיא טרעװ ,ןגעקאד

 :ןבירשעג ,טלעװ רעד ןיא רעטאעט שידיי רָאי 0

 -ֲָאי 50 םעד -- ןליוּפ ןוא דנאלסֹור ,עקירעמא ןיא -- םוטעמוא טציא ןרעייפ רימ;

 -אפדלָאג .א ךרוד רעטאעט עשידיײ עײינ סָאד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס טניז ייליבוי ןקיר

 רעד וצ ןלאירעטאמ עלא יד ןעלמאזוצפיונוצ ןזיואב טשינ ךַאנ רימ ןבָאה םויה דע ןוא ןעד

 דליב טלוב ןוא רַאלק א ןבָאה ןענַאק ןלָאז רימ עכלעװ טױל ,רעטאעט םעד ןופ עטכישעג

 "רעטעלב עשירארעטיל.) ."רָאי עכעלטע עטשרע יד ןנעל ןײז ןופ ןוא ןעמוקפיוא ןייז ןופ

 .(1926 הָאֵי ,137 "1 95 רעמונ ,עשראה -

 .'ןליוּפ ןוא דנאלסור ,עקירעמא ןיא. ןסייהעג טָאה ,"םוטעמוא;

 טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא וװ ,ןטרָאג-"אצינגישז, ןיא - טלַאמעד זיא טשעראקוב ןיא

 -ינאגֹרַא ,גנורעייפ עזעידנארג א ןעמוקעגרָאפ -- ןעלקאטקעּפס עטשרע ענייז טלעטשעגרַאפ

 -ונעג ןבָאה'ס רעכלעװ ףיוא ,רעטאעט שידיײ רָאי 50 דובכל ,'עגיל-רוטלוק , רעד ןופ טריז

 ןוא רעליּפשיוש רעד ,ונאעראזאל ובראב ןטרעלעג ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ,טרֿאװ סָאד ןעמ

 ןוא רעטכיד רעד ,וראגולאק ןָאי רעבײרש רעד ,גרעבנעדלַאג לקיציא רָאטקעריד-רעטאעט
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 -עמור עטסנעעזעגנָא יד ךיוא יװ ,רעגנאמ קיציא ,לקיב זמלש ,גרערנרעטש :קעי רעסישזער

 .עסאנאט ןיטנאטסנָאק ןוא ןאילימיסקאמ עליסאוו ,אראטָאנ ןיטנאטסנָאק :רעליּפשיוש עשינ

 :טגָאזעג גרעבנרעטש בקעי טָאד גנורעייפ רעד ףיוא

 ןעװעג זיא ,רָאיטקא ןשידיײי םעד רעדניליצ א ןָאטנָא :טסעשז רעשינעדאפדלָאג רעד,

 -ךעלרעגריב רעזדנוא טשטיינקעצ טָאה רע .רעשיראטעלפמאפ-לאיצַָאס א טײצ רעבלעז רעד וצ

 -ראפ רעד וצ רעטײװ ךיז טדנעװ רע ...'טריטימָארּפמָאק םיא ןוא רעדניליצ ןשיניטָאבאק

 :גנולמאז

 -וד ןופ סענײשט יד ןיא טציז ריא סָאװ ןדיי !ןדיי ןופ גנולמאזראפ עקידבוט-םוי,

 ,יעירָֿאטקיװ אעלאק ןופ רעזײה-עפאק יד ןיא ,טשעראקאוו ןופ סעמשטערק יד ןיא ,טשעד

 יד ןופ טנעװ יד ףיוא ןעז וצ זיא ס סנטָאש סנעמעװ ,רעטעברא עשידיי ,םירבח ריא ןוא

 ראנ סָאװ וצ ,עלא ריא -- ,ךעלסעגרעטנוא ןוא ןסאג ײלרעלא ןופ *סעירעטּפאל, עלקנוט

 ןיא פיטָאטַארּפ א ראפ ןבָאה טשינ טלָאז ריא ןעמעװ ןוא ןרעהעג טשינ טלָאז ריא טכיש צ

 רעד ןופ רעהא ןפורראפ טנײז טנעז ריא ,רעטאעט ןשידיי ןופ עירעלאג-ןדלעה רעכייר רעד

 ןופ רעפעש יד ןוא רעגערט יד -- ,רימ ןעמָאנ סנעמעװ ןיא ,עיצארעדעפ-רוטלוק רעשידיי

 רָאי-קיצפופ טימ בוט-םוי-טוג א :ךא ןגָאז -- ,עינעמור ןיא רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד

 "!רעטאעט-שידיי

 וװ ,רעטערג יד טָא ףיוא רָאי 50 טימ קירוצ טמאלפעגפיוא טָאה סע סָאװ סָאד;

 זיא ,םולח ןייז טריציקס טָאה ,הרבח רעשיָארעה ןײיז טימ ,סרעלדָא ענײז טימ ןעדאפדלָאג

 טכאר:עג ודנוא טָאה סָאװ ,סנ רעתמא רעסיורג א רָאנ ,טכיל ןופ לדניװש א ןעװעג טשינ

 ".ףמוירט ןלאער ןקיטנײז םוצ זינ

 רעכלעוו םורא ,ןוז יד זיא רע !ףמוירט םעד ןופ לָאבמיס רעד -- ןעדאפדלָאג םהר:א.

 ןעדאפדלָאג ןופ רימ ןענײז ןעגנאגעג לײוװ ,רעטאעט ןשידײ םענופ דרע יד ךיז טײרד סע

 " .! ןעדאפדלָאג--וצ זינ

 עשינעדאפדלָאג יד :ךייא וצ ןעירשוצסיוא דײרפ ערעדנוזאב א רימ ראפ זיא סע?

 -עגפיוא לָאמאכַאנ זיא יז :ןסיװו טיײיז -- ןײגראפ ןוא ןייגפיוא ןעזעג טָאה ָאד ריא סָאװ ,ןוז

 -- קרָאי-וינ ןוא עװקסָאמ ,עשראװ ,ענליו .עטעטכידעגרעביא עגנוי א זדנוא ראנ ןעגנאג

 זיא סָאװ ,עניג רעד ףיוא טנייה ראפרעד ןקוק--סרעטנעצ-רוטלוק עשידיי עטסערג ערעזדנוא

 ,ץאלאג ,ןאשַאטַאג ,סאי ,טשעראקוג ןופ ןדיי ,ךיײא ףיוא ןקוק ײײז .רָאי 50 ןרָאװעג טלא

 -שידיי סנעמעװ ףיֹוא ,ךיא ףיוא ןקוק -- רעטאעט-רעדנאוו ןשידיי ןופ תוינסכא עטשרע יד

 רעשינעדאפדלַאג רעד ןופ שוק רעטשרע רעד סײה ךָאנ טמאלפ סע קאב רעכײלב

 ..."עזומ

 רענליװ רעד ןופ ןוא עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיײ םענופ ן:על עקידרעּפָאה סָאד

 .ןרָאװעג טלקנוטראפ רָאי םעד ןיא רעבָא זיא עּפורט

 ...ןרעטש א ןלאפעג זיא ,1926 טסוגיױא ןיא

 -יגראפ עינעמור ןיא ןײז רָאי ײװצ ריא טימ טָאה סָאװ ,'עפורט רענליוו; רעד ןיא

 יב סנאסענער-רוטלוק ןכעלטלעװ-שידי ןופ סעצַארּפ םעד ןרָאי קילדנעצ א ףיוא טרעכ

 עיצידארט עטלצרַאװעגנײא יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ סעראל תידוהי טָאה ,דנאל ןיא זדנוא

 רענליװ ןופ תונשקע ןזָאלסימָארּפמָאק ןופ לָאבמיס םעד ,עטיל רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ

 .דמערפ רעד ןיא
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 ןופ געװ רעד ןלװעג זיא עינעמור רע:יא לדײמ ןשיװטיל-שידיי םעד ןונ געװ רעד

 רָאנ ,עעדיא ןײז טגָארט רע עכלעװ וצ ,יד טימ טשינ ךיז טשימראפ סָאװ ,לָאטסָאּפא ןא

 .ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע סָאװ ,תוחילש םעד ןופ רעמעלאב ןכיוה ןפיוא קידנעטש טביילב

 ןופ סעטרבח ןוא םירבח עקירעביא עלא ןופ דיײשרעטנוא םוצ סָאװ ,ךיז טמענ ןופרעד

 עכעלנעזרעפ ליפ ןברָאװרעד ךיז ןוא "קלָאפ , ןיא ןעגנאגעג ןענעז עכלעװו ,עּפורט רעד

 ךַָאנ ןטײרב םעד ןבילבעג ,עקיצנײא יד ,סעראל תידוהי ,יז זיא ,סעיטאּפמיס ןוא טנײרּכ

 .טנאקאבמוא טעמכ םלוע ןקיטשרָאד ףוג-רעלטסניק

 ריא .םוקילבופ-רעטאעט ןשידיײ-שינעמור םענופ טײװ ןעװעג זיא ןָאזרעּפ סלא סעראל

 ןיא םיײז רעד ןיא ךיז ײב טבעלעג רָאנ ,עינעמור ןיא ַָאד קידנעײז ,יז טָאד ןבעל םיטניא

 -טסענ רעד ןיא ,םינקז עשידײ עטנװאהאב-הרות ןופ סנטָאש עטײרב יד רעטנוא ענליװ

 -גנילירפ רעדניל רעד ןיא ,סעמאמ עמורפ עטלכיטנרעטשעג עקידתועינצ ןופ טייקמעראוו

 יד, טבעלעג רָאנ טָאה עינעמור ןיא ָאד .ץנעגילעטניא רעשידיײ רענרעדָאמ ןופ טפול

 ."טכאנ ןוא גָאט. ןיא עמאמ ס'ןד 'ר "רעיורט ןיז ןופ רעגניז , ןיא *ןירעפיוקראפרעניה

 ,ןײא גָאט טנאּפש סָאװ ,רענַָאיסימ רעכעלדימרעדמוא רעד דימת ןעװעג יז זיִא ָאד

 -קנערּפש ןקילײיה רעמע ןטימ ןוא סעצײלּפ יד ףיוא ץיירל ןרעװש םעד טימ סיוא גָאט

 עכעלשטנעמ ןקעװ וצ ,תומשנ עכעלשטנעמ ןלײה וצ ,געטש ןוא געװ רעביא ,טנאה ןיא רעסאוו

 .סנסיוועג

 ןעקנירטעגנָא טָאה ,'משנ ריא ןיא הריצי ןופ לאוק רעכעלטעג רעד ,טסנוק ריא

 .עינעמור ןופ דרע עטנקורטראפ לערוטלוק שידַײ יד

 טמוק ,ןעילב ןבידעגנָא טָאה םיובנגייפ רעד ,ןזיװעגסיורא ךיז ןבָאה ךעלמילב יד,

 רימָאל ןוא רוטלוק רעכעלטלעוװ-שידי ראפ ףמאק םוצ -- 'דלעפ ןיא ןײגסיורא רימָאל

 עשידלעה ערעזדנוא ןופ ענייא -- סעראל תידוהי דובכ ןוא טפאשביל טימ ןעקנעדעג

 .(1926 טסוגױא 8 טשעראקוב "*ענובירט ,ןטנעדוטס,) ."ןרענָאיּפ

 ."העינצ ןוא היח ,בײוװ ,ןאמ, סָאלעדנאריפ ףיוא רענליװ יד ןריפ ,1927 רָאי ןיא

 :ןבירשעג טָאה וניד.ג רעטכיד-דואגנאווא רעד

 -יװעצ וצ רעדיװ ןָא זדנוא ןגער רעטאעט-לארטנעצ ןכרוד ןעגנוריפפיוא סָאלעדנאריּפ,

 .ןענעּפ-טומדראד יד ןופ ןרעדָא יד ןסילפ ןזָאל וצ לָאמאכָאנ ןוא ןטעמראּפ יד ןעלק

 קינכעט רעד עגונ סָאװ עטנאדעסבָא ןא גנוטלאה סָאלעדנאריּפ :יא עסעיּפ רעד ןיא

 טקאטנָאק ןטקעריד םענופ ךךיז ןעיירפאב סָאד :עיגרוטאמארד רעד ןיא קיגָאל רעד ןופ

 -פאהבעל עלעוטקעלעטניא ןאטלומיס םיא וצ קידנסילשנָא ,עקידנענעכײצאב א זיא דלעה ןטימ

 .ןעלקאפ יװ ,ךיז ןיא סעעדיא ןופ רעגערט םעד -- םיא - טײקיט

 רענעטלעז א טימ רבחמ םענופ טכארבעגסיורא ,םזינאמוה ןופ עגארפ ערָאלק א זיא ,ןלא

 וצ זיב טכײרגרעד סָאװ ,רעײר-ץנאנָאזער א זיא דלעה רעטנענָאּפמָאק רעדעי .גנוטסיײל

 ,לטיײה-ןגיוא ןייד ןופ סמערוטטכײל יד ןענעפע ןימ א זיא ס ,רעיושוצ רעה ,רעיױא ןיד

 ,טּפאכראפ טנורג-געװאב רעשיגָאלָאכיסּפ רעד ןליפא ןוא ןװרענ ןופ גנולקיװרעביא עיינ א

 .רעיושוצ רעה רעביל

 טרעװ סָאװ ,סעצָארּפ רעשיכיסּפאטעמ רעראבטיײרטשאבמוא סָאלעדנאריּפ זיא רעכלעוו

 -רעװק ןשיטעטסע ןא ןטכעפסיוא םעד ןיא טיריװיטקא ץנעגילעטניא ליפיוזא טימ םיא ןופ

 !טינש
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 טימ ןקז רעד טָא טקיטלאטשעגראפ טָאה'ס סָאװ תורוד יד ןענעז עכלעװ ןוא לפיוו

 ,ןרָאי יד ודנוא ןרינערט ,עדײז רעד זדנוא טלסײרטעצ רָאי 3 ןיוש ?ןרעטש ןפיוא ןשטיינק

 עײנ ןופ ןסָאגעג ןענעז סָאװ ןפיט ענייז ךרוד ,טײקשירעדניפרעד ןײז ךרוד ,עגנוי יד זדנוא

 ,גנאהרַאפ ,טעלעקס ,טנעװ ,לאטעמ ךרוד טגנירד סָאװ ,טכיל טכעלטנפעראפ טשינ ,ןשואילא

 עײנ קידנטכעלפ ,ךעלפיש-רעבעוװו טימ קידנטעברא עיצאריפסניא ןײיז ךרוד :טייקידהשורי

 .םירדס-רוטלוק קידנרעטשעצ ,ןעגנודליבמוא ,ןבעוװעג

 ןשיװצ ,ןָאטעב ןסָאגעג ,טיובעג רעקירעי-80 רעד טָאה עילאטיא ןשיטסירוטופ םעד ןיא

 ,סעמארגילאק סרענילָאּפא ,סעמעָאּפ סיטעניראמ ןופ רעטרעװ ענעריונעג טייהיירפ ןיא יד

 .תולגתה סנטרעפ םעד ירנעה

 שטנעמ רעד ,עיטסעב יד, ,טרעװ ןקירעדינ א ןופ ןסעיּפ סָאלעדנאריּפ ערעדנא יד

 ןרָאװעג זיא ,'עפורט רענליװ יד טריפעגפיוא טָאהס סָאװ עידעמָאק יד ,"תודימ יד ןוא

 .טעבראנעמאווצ רעקידתופירח רעד ךרוד לקאטקעּפס רעקאמשעג א

 וצ קידנעײטשראפ ,ןרָאיטקא יד ןופ ןרָאװעג טצנאגרעד !ויא עסעיּפ סָאלעדנאריּפ

 ןפורעג טָאה רעכלעװ טקעיבוס םעד ןדיימוצסיוא ,טפארק-סגנולעטשרַאפ רעײז ןרילימיסא

 .ןריוימאניד וצ יז ,ןשינעפיט-םי יד ןופ יװ ,ןטסעשוז עטיירב טימ

 וצ ןענעז ןרָאיטקא יד .טקעיבוס םענופ עיצקורטסנָאק יד טציטשעג טָאד ישזער ס'ָאלראט

 -לעלטימ ןופ רענלע? יד יװ רעכיז ,עלָאר ןײײ! ןיא טריסאלפ וזיא רעדעי ןוא ןדנובעגוצ םיא

 .רעצנאּפ רעײז ןיא רעט

 זיא גנולדנאה יד ,גנוריראב רעד ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה רבחמ םענופ עעדיא יד

 סיורא ןסקא ןשזאנָאסרעּפ יד ,רעטעמַאנאמ םענופ רערילגער םעניא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ

 ןײז ראפ ןעמיטש רימ ןוא סירא ךיז ןעעז ןטסנידראפ ס'ָאלראט .ןדָאב ,ןראבטכורפ א ןופ

 .גנונעקרענָא

 קיטסאלּפ רענרעדָאמ רעד ןיא -- רעיושוצ רעה -- טגײלעגרָאפ ריד טרעװ עסעיּפ יד

 הביבס ןײז ןיא טקא ןדעי ןריזילאעדיא וצ ןענאטשראפ טָאה רעכלעוװ ,יסקאמ .ה .מ רעה ןופ

 -ראפ ןטנעגילעטניא ןא טסָאו וד ביוא -- טײקמאזקרעמפיוא ןייד ןקעװ ןעגנויײנאב ענייז

 עניב רעד ףיוא סיורא טמוק יסקאמ רעה .גנָאג ןקידתומינּפ םענופ גנאלק רעד יװ -- דנאטש

 ןײק טשינ זיא רע יװיוזא .ןכאז יד טינ ןרעטש םיא .ץעג א יװ ,װיטקורטסעד ,קידלמוט

 א ריא ןופ טכאמ ןוא יז טרעדנע ,יז רע טמענעצ ,עניב רעטלא רעד ןופ רעוװיטאוורעסנָאק

 רעמיצ סיסקאמ רעה .שימרוטש ןעלקיװרעדנאנאפ ךיז טעװ עיצקא יד ןכלעוװו ףיוא דלעפ

 ןופ עיזאטנאפ רעד וצ רָאנ ,לָאצ רעד וצ בָאגוצ א טשינ זיא'ס .טנעװ 4 רָאנ 3 טשינ טָאה

 ןריפ ןדלעה יד ,קיטכיזכרוד ,שיטאמעכס ןענעז טנעװ עניײײז .טפארק רעשירעלטסניק רעײנ א

 ןגיוא ענײד טלדנאוראפ רע .ןסילוק טײז רענעי ףיוא ךיוא גָאלאיד םעד רעטייוװו שיטקארּפ

 ןענעז סָאד .גיוא-ןעגטנער א ןיא ,ןלארטש-סקיא ןופ גיוא ןא ןיא ,ּפָאקסעלעט א ןיא

 א ןופ ןעלסקא} יד ףיוא ןטעלַאּפע ףיורא םיא ןגײל סָאװ ,סעעדיא עײנ ץנאג סיסקאמ רעה

 ןופ טיובעג זיא ןאטיפאק-עניראמ םענופ רעמיצ סָאד .טנאלאט ןוא טסנידראפ ןרעדנוזאב

 ךעלקנעב יד ,עילאוכ א ןופ סעכ רעד יװ ןפרָאװעגרעדינא זיא שיט רעד ;ןטנעמעלע-ספיש

 -ףיש ןופ ןענעז ןשזאלעטס יד ,רעקנא ןא זיא ּפמָאל רעד ,סרעקנא עטנײלעגנָא טימ ןעייטש

 -נעטשראפ ןײד ןופ דמאז םעד ןיא ךיו ןרעקנאראפ סרעקנא ךעלטניב ,סעווארּפ ןוא סקעה

 -קא יד ,ןעלגעז עריא טימ רוטארעטיל סָאלעדנאריפ ךיז טײרּפשעצ ץלא ןשיװצ ןוא שינעד
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 ןןכארק ,רעיושוצ ,ןרָאקעד ענײד ,טנאקאב זיא עטור יד ,סאּפמָאק םעד ףיוא ןקילב ןרָאיט

 .סע טקאה ןפיײײלש ענייד ןיא ןוא ןטָאבעקאּפ יד ףיוא ןעמענ ײז ןעו

 ןוא עטשרע יד זיא עכלעװ ,עּפורט רענליו רעד ןופ טומ םעד סיורא ןבייה לרימ

 ,ןטסנידראפ ריא .טסנוק-עניב רעד ןופ עיצולָאװער עיינ יד ןעמונעגפיוא טָאה סָאװ עקיצנייא

 ראפ רשפא ןוא שיטָאזקע זדנוא אב זיא עפורט יד ליפיוו ףיוא רעסערג ליפיוזא ףיוא זיא

 -אּפעד א ןופ עיצקאפסיטאס רעד טימ קעװא זיא קיטירק עגיה עצנאג יד .טײצ רעצרוק א

 ףיוא ןוװורּפ טשינ ייז ןליװו םעדצָארט ןוא סוגפיוא םעײנ א טימ ,לקאטקעּפס ןטריטיזאר

 ןענעז סָאד ,טײקיזַָאלטקאט א זיא'ס .עיצאמרָאפסנארט יד גנוראפרעד רענענעגײא רעײײז

 -רעלסיוא ךיז ףראד ןעמ ןעװ ,טסנוק רעד ןיא ליּפש-סקָאב םעד טשינ ןענעק סָאװ ןשטנעמ

 .פאלק ןקראטש א ןעגנאלרעד ןוא ןפאכניײרא ןענָאק וצ ,קיטייצניײא ,ןענ

 5 טייז 10 -- 1927 .רנ לארגעטניא וניד עגרָאעג

 טשינ לָאז סָאװ "עּפורט רענליװ, רעד ןופ רעליּפשיוש ןיא ןיק ןאראפ טשינ זיא סע

 יװ רעמ ,רעבָא .קיטירק רעד ןופ ןוא רעיושוצ יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג ןבָאה

 .ןװָאלוב ףיוא טנײשעג רָאטקעשזָארּפ רעד טָאה עלא ףיוא

 םעד בילוצ יא ,סעיזנעצער עקילָאצמוא יד ןופ ןגוצסיוא עקינײא ןעגנערב ןלעיװו רימ

 בילוצ יא ,רענעײל-שידי םעד טנאקאב טשינ ןוא שינעמור ןיא ןבירשעג ןענעז ייז סָאװ

 -ײב טָאה סָאװ טקאפ א ,ןבירשעג ןענעז סעיזנעצער יד רעכלעװ טימ טייקשינעמכאפ רעד

 -סא עגונב ,עיצּפעצנָאק-רעטאעט עגונב םיטרּפ טימ ללש א ןטלאהטנא ןלָאז יז ןגָארטעג

 רעװיטקעלָאק ןוא רעלעודיװידניא עגונב םיטרּפ ללכב ןוא ליטס ןלאנָאיצאנ ןופ ןטקעּפ

 .טסנוק-ליּפשיוש

 ןיא טכעלטנפעראפ טָאה עינעמור ןיא "רענליװ יד, ןופ דָאזיּפע ןטנאסערעטניא ןא

 ןופ לבוי ןטסקיצפיפ םוצ (5/3) 1966 רָאי ןיא ,דלעפנייש .א ,"טרָאװ רעזדנוא, רעזיראּפ

 :"עּפורט רענליוו, רעד

 ,ןטשעראקוב ןיא רעטאעט ןשידיײ םעד ןופ רָאטקעריד רעד זיא ,1923 לירּפא ןיא;

 -קעריד ןטימ טקארטנַאק א ןבירשעגרעטנוא ןטרָאד ןוא ןיװ ןייק ןרָאפעג ,רעצינמערק קאשז

 ןיא ןלַארטסאג עירעס א ףיוא ןעמוק לָאז עּפורט יד זא ,האזמ .מ "רענליװ, יד ןופ רָאט

 ןענאטשאב טלָאמעד זיא סָאװ "עּפורט רענליװ, יד טָאה ינוי שדוח ףוס םוצ ןוא עינעמור

 ,אקסעלרָא םירמ ,ןעמאק ףסוי ,בײװ ןיז טימ ןָאסידאק ביל :ןטסיטרא עקידנגלָאפ יד ןופ

 ןביוהעגנָא ,לטפעש .א ,אנעלע יורפ ןײז טימ גרעבמאס .א ,ַאלראט ירנעה ,ןָאסידאק אבויל

 סיקסנא ןעװעג זיא טלעטשעג טָאה ןעמ סָאװ עסעיּפ עטשרע יד .טשעראקוב ןיא ןליּפש וצ

 ."קוביד.

 -גוטײצ יד טּפיוהרעביא ,ןרָאװעג טרעטסייגאב ךײײלג ןענעז עסערּפ יד ןוא םלוע רעד

 ןיא ןײג לָאז עמ זא םלוע םעד ןפורעג ןבָאה ןוא ןפורעגּפָא שיטסאיזוטנע ךיז ןבָאה ןעג

 ךיז וצ טָאה סָאװ ןעגנולעטשרָאפ עטסראברעדנווו יד ןופ ענייא ןעז וצ ידכ רעטאעט םעד

 .טשינ ןכיײלג ןייק

 ןופ ןסעיּפ ןופ ןענאטשאב רעמוז םענעי ןיא זיא עּפורט רעד ןופ ראוטרעּפער רעד

 ןפרָאװראפ, ,'עמשטערק עטסוּפ, ,"טכאנ ןוא גָאט, ןוא "קוביד; סיקסנא יװ םירבחמ עשידיי

 יד טגירק סָאװ רעד. רוטארעטיל-טלעװ רעד ןופ ןוא "בנג עקטַאמ, ס'שא םולש :"לקניוו

159 



 סרעילָאמ ,'ליזא-טכאנ, סיקרָאג .מ :?טכוזרעפייא  סוועשאביצרא :וועערדנא ןופ *שטעּפ

 .ערעדנא ןוא "רעגראק רעד.

 רעטניװ ןפיוא עפורט יד זיא ,טשעראקוב ןיא רעמוז ןצנאג םעד ןליּפשּפָא ןכָאנ

 ןעװעג ךיוא ןטרָאד זיא גלָאכרעד רעד .ץניװָארּפ רעד ןיא ןלָארטסאג ףיוא ןרָאפעגסיורא

 .רעזַײה עטפיוקראפסיוא ײב טליּפשעג ןעמ טָאה טָאטש רעדעי ןיא .רעכעלטניײװעגרעסיוא ןא

 -אסאב ןוא עניװַאקוב ,עװַאדלָאמ ,עינעמור ןופ ןצניװָארּפ יד ןיא טליּפשעג טָאד עּפורט יד

 ןליפש וצ שינעביולרעד א ןבעגעג טשינ גנוריגער יד טָאה עינאווליסנארט ןיא .עיבאר

 .רעטאעט שידיי

 -וקאב ךיוא לָאז רע ידכ טדנעװעגנָא ץלא טָאו רע .טֹורעג טשינ רעבָא טָאד האזמ

 .ןעמוקאב יז טָאה רע ןוא -- עינאווליסנארט ןיא רעטאעט ןליּפש ֹוצ שינעביולרעד א ןעמ

 טסוװרעד ךיז ןבָאה עינאווליסנארט ןופ ןרָאטקעריד רעטאעט עשיראגנוא יד יװ יוזא

 ,ץניװָארּפ רעײײז ןיא ןליּפש וצ שינעבילרעד יד ןעמוקאב טָאה 'עּפורט רענליוו, יד זא

 א ןמוזמ טימ ןפיוקּפָא טלָאװעג ןבָאה ןוא טשעראקוב ןײײק ןרָאפ וצ ןעמוקעג ײז ןענעז

 .ןעגנולעטשרָאפ עירעס

 -אגנוא םעד סע זיא עינאווליסנארט ןיא ןעגנולעטשרָאפ 45 ןפיוקוצּפָא ןעגנולעג ןוא

 טָאה רעכלעוװו ,דארא ןיא רעטאעט-טָאטש םעד ןופ ,ואנאר .לא רָאטקעריד-רעטאעט ןשיר

 א ןעװעג זיא ךאמּפַא םעד ןיא .ןעגנוגנידאב עראברעדנוװ "עפורט רענליו. רעד ןבעגעג

 ןקידײלאב וצ טשינ ידכ ,ןליּפש טשינ עפורט יד לָאז טכאנ רעד ף"וא קיטײרפ זא טקנוּפ

 -נָא געלפ עפורט יד ןעװ יווא .זעיגילער זיא עכלעוו ,ןטרָאד ןופ גנורעקלעפאב עשידיי יד

 טשרע ןליּפש ןבײהנָא רעבָא יז געלפ ,ירפ רעד ןיא קיטײרּפ א ןיא טָאטש א ןיא ןעמוק

 .ןעגנאגעגנָא טקאט סע זיא יוזא ןוא טכאנ רעד ףיוא תבש

 טָאה ,ראמטאס טָאטש רעד ןיא ירפ רעד ןיא קיטיירפ ןעמוקעגנָא זיא עּפורט יד ןעוו

 -לטיײט לאוי 'ר טָאטש ןופ יבר רעד זא העידי יד האזמ רָאטקעריד םעד ןבעגעגרעביא ןעמ

 .טָאטש ןיײז ןיא רעטאעט שידיײ ןליּפש ןרָאיטקא עשידיי סָאװ ןדירפוצ טשינ זיא םיוב

 ןליש עלא ןיא תועדומ טפעלקעגסיוא טָאד ןעמ זא טלײצרעד םיא ןעמ טָאה קיטייצכיילג

 וװ שרדמה תיב ןײײז ןיא גָאטימכָאנ תבש ןעמוק לָאז ןעמ זא םלוע םעד טפור יבר רעד זא

 תיב סניבר םעד זיא גַָאטימכַאנ תבש םעד .השרד עקיטכיו א ןטלאה טעװ ,יבר רעד ,רע

 רעד ןופ רעניוװנייא עשידיי יד טימ ךיוא יװ םידיסח טימ טקאפעגרעביא ןעװעג שרדמה

 -גיבראפ ןיא ןײז טעוװ השרד סניבר םעד זא טסוװעג טָאה רענײא רעדעי יװ יוזא .טַאטש

 יאצומ ןליּפש ןבײהנָא ףראד סָאװ "עפורט רענליװ , רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד טימ גנוד

 .ןירא שרדמה תיב ןיא ןעגנאגעג ןרָאיטקא יד ןופ לײט א ךיוא ןענעז ,תבש

 רעד ןיא ּפעלק עכעלטע ןבעגעג טָאה שרדמה תיב םעד ןופ שמש רעד יװ םד ךָאנ

 -פיורא זיא ןוא םיובלטײט לאוי 'ר יבר רעד ןעמוקעגנײרא ריט רעקיטײײז א ןופ זיא המיב

 :םלוע םעד וצ טדנעװעג ךיז טָאה ןוא המיב רעד ףיוא ןעגנאגעג

 ןעמָאנ ןטימ ןטנאידעמָאק עשידיי .טָאטש רעזדנוא ןיא טסעג ןבָאה רימ ,יתובר;

 וװ טָאטש רעקילײה רעד ןופ ןעמָאנ םעד טימ "רענליװ, ןַא ךיז ןפור יז *עּפורט רענליװ;

 יד ,ײז ןליּפש סָאװ ןוא ארתאד ארמ רעד ןעװעג זיא ל"צ/ ןואג רענליו רעסיורג רעד

 יז .טייקשידיי ןוא שידיי ןופ קווח ןכאמ ײז זא טסײה סָאד .רעטאעט שידיי ,!ןטנאידעמָאק

 טכאל ןעמ ןוג 'קוביד רעד , ןבעגעג ןעמַאנ א ןבָאז יײז סָאװ עקיירעכאמ ןימ א ןליּפש

 ןוָאלב ,סעקישטנאידעמָאק עשידיײ וו ןוא הרות עשידיי יד ,םיגהנמ עשידיי יד סיוא ןטרָאד
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 עינעמור ןיא עפורט רענליװ יד

 י ןטמשש השח ?2קעע; ןיא ןאשיתק 562 ווא סשטא?פ זו חוה

 רשטּכעט ילד טהשיײה טיש 2 ויי הא טאש עידחק

 יקסנישמור ףסוי ןוא רעדאב םושרג ןופ "ןוגינ סניבר, ןיא ץאז גיװדול



 .ראב טעו תלא ץאז גיװקנל 1
 לארששי' ןופ "ןתח רעװעשטיד
 גרעבנעזָאר
 :ןלָאר יד ןיא ץראװש סירָאמ
 .מםעטע  ןיא השח"א דעח
 '"ןינעּפ

 וצ רעװׂש, ן'א אריּפאש דוז
 "חי א ןַײז
 -ךלָאג יד ,ןיא רעיָאװָאגזָאמ יול
 "רעבעדג
 ראק כק7'ט ועד היכטע
 עדנעזדנָאלב , ןיא ךאמצָאה
 "ןרעטש
 סָאד , ןיא רעקָארָאס עלעמיש
 "סניוװעג עסיורג
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 ָאלוב ףסוי ןוא ןָאסידאק אבויל ןופ הנותח רעד ףיוא "עפורט רענליװ, ידי'35

 טשעדאקוב ןיא ןטנעדוטס עשידי טימ גרעבנדלָאג לקיציא ןוא גנָאי אראלק .14
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 ןסיו ריא טגכָאז ראפרעד .םשה לוליח רעתמצ ןא זיא'ס ,םיארונ םימי ןיא יו טקנוּפ ,רפוש

 ןלעװ סָאװ עלא יד ךיוא יװ סעקישטנאידעמָאק עשידיי עקיזָאד יד םירחמ ןיב ךיא זא

 'ד ערעייז ןיא ןייגוצ טשינ רַאט רענייק .םשה לוליח ןקיוָאד םעד ןעז וצ ידכ ,ײז ֹוצ ןײג

 ןייגסיורא טעװ ריא זא ,טציא ָאד ךיז טניפעג ריא סָאװ עלא ךייא טעב ךיא ןוא ,תומא

 בָאה ךיא סָאװ םרח םעד ןופ עטנאקאב ןוא דניירפ ערעיא ןבעגרעביא ריא טלָאז ,ןענאדנופ

 רעטאעט םעד ףיוא ןוא ןטנאידעמָאק עקיַאד יד ףיֹוא שדוק תבש ןיא טנייה ןבעגעגסיורא

 *..ןליּפש ייז יוװ

 תיב ןיא זיא דחוימ רדח ןײז ןיא ןעגנאגעגניירא קירוצ זיא יבר רעד יװ םעד ךָאנ

 ,שרדמה תיב ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןרָאיטקא עכעלטע יד ,הלהב א ןרָאװעג שרדמה

 יבר רעד סָאװ ,םרח םעד ןופ ןבעגעגרעביא םיא ןוא האומ רָאטקעריד םוצ ןפָאלעג ןענעז

 ףיוא ךיז ןעלקַאש ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה ,רעטריװרענעד א ,האזמ .ןבעגעגסיורא טָאה

 ךיא; :העידי יד טכארבעג םִיא ןבָאה סָאװ ןטסיטרא יד ֹוצ טגָאועג ןוא סקניל ןוא סטכער

 -ראפסיוא ןענעז ןטעליב יד ,עטלָאצאב ןענעז ןעגנולעטשרַאפ יד .ןסיװ טשינרַאג ןופ ליוו

 ריא זא ,ליװו ךיא ןוא ,ןליּפש ַאד ןפראד רימ סָאװ ןעגנולעטשרָאפ 6 עלא ףיא טפיוק

 ."שפנ ןייק ןעמוק טשינ טעװ סע ביוא וליפא ןליּפשּפָא יײז ןזומ רימ זא ,ןסיװ טלָאז

 רעד ףיוא רעטגערעגפיוא ןא טײרדעגמורא האזמ ךיז טָאה טנװַא ןיא רעגייזא טכא

 -עג זיא סָאװ ,לכעל םעד ךרוד ןוא גנאהרָאפ םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא לָאמעלא ןוא ענ ב

 ךיז טָאה לאז רלד .לאז ןיא ךיז טוט סע סָאװ טקוקעג רע טָאה ,גנאהרָאפ ןטימניא ןעוו

 .ןטעליב טימ טגרָאזאב רעירפ ןופ ךיז טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ םעד טימ טלופעגנַא םאוגנאל

 -ײמש א טימ האזמ ןוא טקאפעגרעביא ןעװעג לאז רעד זיא בײהנָא ןראפ טונימ ןעצ

 ןעמוקעג ןענעז עכלעװ ,ןרַאיטקא יד ףיוא קזוח טימ יװ טקוקעג טָאה ,ןפיל יד ףיוא לכ

 ...ןעמוק טשינ טעװ שפנ א וליפא זא ,ןענערָאװ םיא

 האומ וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ,עניב רעד ףיוא ןרָאיטקא יד טימ יוזא קידנעײטש ןוא

 ןופ עניב יד םורא טלגניר סָאװ ףיּוד ןיא זא ,םיא ןגָאז ןוז רעטעברא-עניב עניײז ןופ ייוװצ

 עטײרב ןוא סעטַאּפאק עגנאל ןיא ןָאטעגנָא ,תואּפ טימ ךעלגניי עּפורג א טײטש ,רעטאעט

 .עּפורט רעד ןופ רָאטקעריד ןטימ ןדער טגנידאבמוא ןליװ יײז וא ןוא ,ּפָאק ןפיוא ךעלטיה

 ךָאנ ,ןירא ףיוה ןיא עניב רעד ןופ ןײגּפַארא טזָאלעג ךיז טָאד ,רעקיור א ,האומ

 ןבָאה ײז ליײוװ ,ןטסיטרא יד ךיוא יװ ,רעטעבנרא-עניב לָאצ א ןעגנאגעגכַאנ ןענעז םיא

 וצ טרעטנענרעד ךיו טַאה רע ןעװ .ןָאט טשינ טכעלש ןײק םיא לָאז ןעמ זוא ,טאהעג ארומ

 ןוא םיא וצ טעדנעװעג ךיו ײז ןופ רעניא טָאה ןליװ יז סָאװ טגערפעג ןוא עפורג רע

 -ישי ןענעז רימ .עּפורג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ךייא וצ דער ךיא ,רָאטקעריד רעה, :טגָאזעג

 םרח א זיא'ס יװ יוזא רָאנ ."קוביד רעד, גנולעטשרַאפ יד ןעז ןליװ רימ ןוא ,םירוחב-הּב

 ןלָאו םורא יווא ןוא ןסילוק יד רעטניה ןײטש ןזָאל ודנוא טלָאז ריא /א ,ךייא רימ ןטעּב

 רעד ףיוא טריפעגנירא האזמ יײז טָאה ,ךעלדנעטשראפטסבלעז .גנולעטשרַאפ יד ןעז רימ

 .ןײטש ןלָאז ײז וװ ןזיװעג יײז ן'א עניב

 -נארט ןיא טכאמעג טָאה "עּפורט רענליװ, יד ןכלעװ ענרוט ןכײרגלַאפרעד םצלד ךָאנ

 קירוצ ןעמוקעג רעמוז יז זיא עװַאדלָאמ ןוא עיבאראסאב ,עניװַאקוב ,טשעראקוב ,עינאווליס

 .טשעראקוב ןײק

 עײנ ךיוא ןוא ראוטרעפער ןטלא םעד ןופ טליּפשעג עפורט יד טָאה טשעראקוב ןיא

 ,ץניװָארּפ רעד ןיא טליּפשעג טָאה ןעמ תעשב ןרָאװעג טײרגעגוצ ןענעז עכלעוו ,ןסעיּפ
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 זיא עגאל עלעיצנאניפ יד .ןעװעג טשינ רעמ ןיוש זיא גלָאפרעד רעלעירעטאמ ןייק רעבָא

 טימ טרירעפנָאק װָאלוב ףסוי טָאה ,רעגרע גָאט וצ גָאט ןופ קידנרעװ .טכעלש רעײז ןעװעג

 סָאװ ,עסעיפ א ןלעטש ןוא ווורּפ א ךָאנ ןכאמ לָאֹז ןעמ זא ,ןסָאלשאב טָאה ןעמ ןוא האזמ

 ןוא ןליפש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה װַאלוב .םלוע ןשידײי םעד ראפ עײנ א ןײיז לָאז

 א ןיא ןעמוקעגרָאפ זיג ערעימערּפ יד '"טנאקיוומ עקשָאי, עסעיּפ סװָאמיד ּפיסָא ןריזישזער

 ."לארטנעצ, רעטאעט ןסיורג םעד ןיא ראונאי שדוח ןיא טכאנ רעד ףיוא קיטסניד

 יד .טשעראקוב ןיא ןעגנוטײצ עשינעמור יד ןופ רעקיטירק עלא ןדאלעגנייא טָֿאה'מ

 -ןסאמ יד טּפיוהרעביא ןוצ ,ןרָאיטקא יד ןופ ןליּפש סָאד ,גנוריפפיוא רעד ןופ טעטילאניגירָא

 -ירק עלא .םלוע םייב ןוא רעקיטירק יד יב םזציזוטנע סיורג ןפורעגסיורא ןבָאה סענעצס

 -יו טָאה םלוע רעד ןוא .ןעלקיטרא-ביול עקידלאווג טימ סיורא ןענעז ,םאנסיוא ןַא רעקיט

 -צעל םוצ זיב רעטאעט סָאד ןלופנָא טכאנ ײב ןוא ,רעטאעט ןיא ןעמוק וצ ןביוהעגנָא רעד

 .ץאלפ ןט

 -רָאפ יד זא ,העידי עצרוק א טכארבעג ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןעװ ךַאנ טּפיוהרעביא

 ןופ ןויירק יד ןיא סערעטניא ןא ןפורעגסיורצ טָאה "רעיורט ןײז ןופ רעגניז רעד, גנולעטש

 -גינעק םענופ זא ,ןעזרעד טָאה עמ ןעװ ןוא ,ףיוה ןכעלגינעק ןיא ךיוא יװ ,גנוריגער רעד

 ךיז ןבָאה ןטײקכעלנעזרעּפ עשינעמור עכיוה ןֹוא ,גנוריגער רעד ןופ רעדילגטימ ,ףיוה ןכעל

 ןגנולעטשרַאפ עשידײ א ןעז וצ ידכ טשעראקוב ןופ טנגעג רעשידיײ רעד ןיא טזָאלעגּפָארא

 ײב דנאנאכַָאנ טײצ רָאי א ןעגנאגעג זיא עסעיּפ יד זא ,וצרעד טריפרעד טָאה ץלא סָאד

 .רעזייה עטפיוקראפסיוא

 עכעלטע ןעמוקרָאפ ןלָאז סע וא ,וצרעד טריפרעד טָאה רעבָא גלָאפרעד רעסיורג רעד

 .עפורט רעד ןופ סיורא ןענעז ןעמאק ףסוי רעדורב ןײיז ןוא ןיטש סקעלא 'ןעגנוטלאּפש

 .ןטרעצנָאק-טרָאװ טימ ןרָאפעגמורא ןענעז עדייב

 גהעג טָאה עפורט רעד ןופ ןטסיטרא עקיטכיו יײוװצ עקיזָאד יד ןופ ןעיצקירוצ סָאד

 א טעדנירגעג ךיז טָאה סע .טשעראקוב ןיא טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא גנאלקּפָא ןא

 ןבָאה ײז .ןטײקכעלנעזרעּפ עשידיי עקיטכיװ ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,טעטימָאק-רעטאעט

 זא ,ןעלטימ עלא ןדנעװוצנָא טכוזעג ןבָאה יײז ןוא "עידעמָאק ןוא עמארד, :ןפורעג ךיז

 טעטימָאק ןופ ץיּפש רעד ןיא .בצמ ןקירעהעג א ףיוא עּפורט יד ןלעטשקירוצ לָאז ןעמ

 .רעוט-ללכ רעשידיי רענעעזעגנָא ןא ,וסיז ביל םהרבא רענַאילימ רעשידיי רעד ןעװעג זיא

 יװצ עּפאנק) ײל ןָאילימ ןגרצק א ןבעגעגסיוא רע טָאה טעטימָאק םעד ןדנירג םיײב ךײלג

 לָאז רע זא ,גרעבנרעטש בקעי דניײרפ ןיײיז ןגיוצעגוצ טָאה רע ,(ראלַאד טנזיוט טרעדנוה

 .עפורט רעד ןופ רעסישזער רעד ןײיז

 טשינ עּפורט רעד ןיצ ןביולג ןטנשקעראפ ןײז טימ טָאה ,האזומ רָאטקעריד רעד רָאנ

 עפורט יד טלעטשעגנעמאזוצ רע טָאה ןדנאטשמוא ערעװש יד טָא ןיא .טומ ןייז ןריולראפ

 טאקאלּפ םעינ םעד טזָאלעגסיורא טָאה רע ןעװ ןוא ,ןטפערק עײנ טימ טקראטשראפ יז ןוא

 -גײרא זיא סעראל תידוהי ןוא "אדאפ, ,עּפורט רענליו רעד ןופ םעלבמע ןטלא םעד טימ

 ןטלא םעד טימ טאקאלּפ םעיײנ םעד ןעזעג טָאה ןוא רעטאעט ןופ לָאה םעד ןיא ןעמוקעג

 יז טָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא טאקאלּפ םוצ וצ יז זיא ,עּפורט רעד ןופ םעלבמע

 .םעלבמע םעד טשוקעג

 ,'יבצ יתבש , צסעיּפ סיקסוואלושז ערעימערּפ עײנ סלא טלעטשעג טלָאמעד טָאה עמ

 יד ןוא עלָארטּפױה רעד ןיא רע ןוא ,ישזער ןײז ןיא ,װָאלוב ןופ גנוטעבראאב רעד ןיא
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 -ידאק אבויל ןוא װָאלוב ףסוי ןענעז ןָאזעס ןכַאנ .ןגייטש וצ רעדיװ ןביוועגנָא טָאה עּפורט

 .ץראוש סירָאמ טימ טקצרטנָאק א קידנבָאה ,עקירעמא ןייק ןרָאפעגקעוװא ןַאס

 .ןברָאטשעג זיא סעראל ,ןליױּפ ןייק ןרָאפעגקעװא טאהעג זיא ןײיטש סקעלא

 ,גרעבמעל ןײק ןרָאפעג ריא טימ זיא ןוא עפורטה תיראש יד ןעמונעג טָאה האזמ

 ןגיוצעגוצ טָאה ןעמ .שארב סעלאי .רֹד טימ ,טעטימָאק א טעדנירגעג ךיז טָאה סע וװ

 ."סוכוד רעד, עסעיּפ סענזיצאק טריסישזער טָאה ,ןאמרעה דוד ןוא יקסוװערָאמ םדרבא

 ךרוד *עּפורט רענליו, רעד ןופ געוװ םעד ףיוא ןדַאזיּפע עקינײא זיולב ןענעז סָאד

 .*עינעמור

 סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי רעד סָאװ ,"עּפָארײא ןיא רעטאעט שידײ, דנאב םעד ןיא

 ןוא ארזא .א ןופ תונורכיז יד טקורדעג ןענעז ,1968 ןיצ ,קרָאי-וינ ןיִג ןבעגעגסיורא טָאה

 -עג רעד וצ רעיטשוצ לרעקיטיטאב א ןענעז סָאװ ,רעדילגטימ-"רענליוװ , ,ץילסייוו בקעי

 לטיּפאק סָאד טעברא ןײיז ןיא טינ טּפיוהרעביא טנאמרעד ארזא .רעטאעט ֹושידיי ןופ עטכיש

 :טביירש ץילסייו רעבָא ,עינעמור ןיא רענליוו יד ןֹופ

 .ןיו רעביא עינעמור ןייק טריפעג עּפורט רעד ןופ טורשראמ רעד טָֿאה עיצילאג ךָאנ;

 ןענעז ָאד ךיוא .ןפוא ןקידנצנעלג א ףיוא "רענליװ, יד ןעמונעגפיוא ןבָאה ןדיי רעניוו

 רעניוװו יד .רעטאעט ןשירעלטסניק ןשידיי ןופ ןסינעג וצ ןבעל ןשידיי ןופ ענענירטנא יד ןעמוקעג

 ןעמוקעג יא טדראהנײר לרעטמיראב-טלעװו רעד :סעיזנעצער ביול טקורדעג טָאה עסערּפ

 זיא ץלא .ןרָאיטקא יד טנאה יד טקירדעג רעטעּפש ןוא "'קוביד , ןופ גנוריפפיוא יד ןעז

 -ןסאמ ןשידיײ-שילױוּפ םענופ ףורּפָא רעד ןעװעג טינ טרָאפ זיא'ס רעבָא .קיגנארטשרע ןעװעג

 טימ ןעמונעג "רענליװ, יד ןבָאה ןיו ןיא .ץנעגילעטניא רעשידיי-שילױוּפ רעד ןופ ,רעכוזאב

 ןופ קלָאפ םענעגײא םוצ םייהא טקנעבראפ ןיוו ןיא ךיז טָאה עקאט ראפרעד ןוא ,קיטָאוקע

 .טעטש עשידיי ערעדנא יד ןוא עקָארק ,גרעבמעל ,ןילבול ,שזדָאל ,ענליוו ,עשראוו

 זיא'ס זא ,טליפעג וליפא טָאה עמ .עינעמור ןיײק ןעמוקעג עּפורט יד זיא 1923 ןיא

 עײנ טימ ראוטרעפער םעד ןעיײנאב ןוא םיהא ןרעקקירוצ ךיז טײצ עטסכעה יד ןיוש

 ,טמוק -- :ףור א ןגָארטרעד יװ ךיז טָאה בושי ןשידיײי ןשינעמור םעד ןופ רעבָא ,ןעגנופאש

 טָא ןעגנאגעגכָאנ זיא עּפורט יד ןוא .רעטאעט ןשידיײי ןטרעטײלעג ,ןטיײנאב םעד !/דנוא ט/זײװ

 .ןטפערק עיײנ יײװצ טימ ןרָאװעג טקראטשראפ עּפורט יד זיא עינעמור ןיא .ףור םעד

 רעטאעט רעשידיי רעד סָאװ ,ןטנאלאט עטסקראטש יד ןופ רעניײיא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ זיא'ס

 רענײײא עפורט רעד וצ ןעמוקעגקירוצ זיא'ס ןוא גרעבמאס קיזײא -- טגָאמראפ טלָאמעד טָאה

 ןגיוצראפ ךיז טָאה עינעמור לטיּפאק סָאד .רואינש םייח -- "רענליוג עטשרע עמאס יד ןופ

 זיא'ס ווו ,דנאל ןיא ןבילבראפ "עכורט רענליװ, יד זיא 1927 זיב .רָאי ריפ עצנאג ףיוא

 1876 םורא טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא ווו ,רעטאעט ןשידײ םענופ עלעגיװ סָאד ןענאטשעג

 -אעט שידיי א ןבילבראפ זיא עינעמור ןוא .רעטאעט םעד טָא ראפ ןײטשטנורג םעד טגײלעג

 ךָאנ טצכעל דײ רעשימײה רעד ,רעטושּפ רעד .טרָאװ םענוכ ןיז ןטסלופ ןיא דנאל-רעט

 רעד :ןלא ןבעגוצקעװא טײרג רע זיא רעטאעט ראפ ,עסעיּפ רעשידיײ א ,לדיל שידײ א

 .רעטאעט ןשידיי ןופ רעכיורבעג רעכעלריטאנ רעד זיא דיי רעשינעמור

 טפאשלעועג עלעיצעּפס א ןפאשעג ךיז עינעמור ןיא טָאה רענליוו יד ןופ ןעמוק ןטימ

 ןגָארטעגוצ ןטײז עלא ןופ ןבָאה ןטאנעצעמ עכעלגעמראכ ."רעטאעט ןשידיי ןופ רעבַאהביל,

 יד טאדעג ןעמ טָאה ,ראוטרעּפער ריא ןכעשסיוא םײב ןטלאהעג טָאה עפורט יד זא .עציטש

 "רעגראק רעד, סרעילָאמ :טלעטשעג טָאה עמ .ןסעיּפ עײנ ףיוא ןטעברא וצ טייקכעלגעמ
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 סװַאניערװע :*הנותח. סלָאגָאג ,"תמ רעקידעבעל רעד ,, סיָאטסלָאט ,'לובמ רעד, סרעגרעב

 עקיטרָא טעברא ריא וצ ןגיוצעגוצ טָאה עפורט יד ."יבצ יתבש. סיקסוװװאלושז ,"רקיע רעד;

 ,רעקיפארג ןוא רָאטארטסוליא ,רעלָאמ רעציװָאנרעשט ןטמיראב םעד ,ייז ןשיװצ רעלָאמ עשידיי

 טימ לארטאעט א ,גרעננרעטש בקעי רעטכיד ןשידיי-שינעמור םעד ךיוא .קינלָאק רוטרא

 רעד ןיא טליּפשעג עּפורט יד טָאה םישדח-רעטניוו יד ןיא .ןטיײקיעפ עשירעסישזער עסיורג

 .דנאל ןרעביא ענרוט א ףיוא טזָאלעגסיורא ךיז ןעמ טָאה רעמוז ,טשעראקוב ןיא ,עילָאּפַארטעמ

 ךיוא ןליפשוצּכָא ןעװעג טרעשאב "עּפורט רענליװ, רעד זיא ןעגנוכיירגרעד עריא טימ

 סרעדנוזאב ,ןעמוקעג ןענעז "רענליװ, יד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד וצ ,עלָאר עשיטילָאּפ עסיוועג א

 ןוא סרעוט עשיטילָאפ וליפא ןוא סרעקיזומ ,סרעביירש ,סרעלָאמ עשינעמור ,טשעראקוב ןיא

 ןעלקיטרא עמעראװ עקילײצמוא יד ,עּפורט רעד ראפ גנוקיצטנא רעיײז .עטמאאב עכיוה

 ןוא ןעזנָא םעד ןביוהעג טָאה ץלא סָאד -- ,עסערּפ רעשינעמור רעד ןיא עּפורט רעד ןגעװ

 ,םזיטימעסייטנא ןקידנגײטש-ץלא ןא ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא .עינעמור ןיא ןדיי ןוכ שזיטסערּפ

 ןסערעטניא יד זא ,וצרעד טריפעג טָאה סָאד .טײקיטכיװ סיורג ןופ ןעװעג טקאפ רעד טָא זיא

 טנעמָאמ א ןיא .ץנעגילעטניא עשידיי עקיטרָאד יד זיולב טינ ןֹרירנָא ןלָאז עּפורט רעד ןופ

 טנאה רעטײרב א טימ ןוא ןדיי עכײײר רַאּפ א ןכורעגּפָא ךיז ןבָאה ,סיוירק ןלעירעטאמ ןופ

 רעד, סענזיצאק רתלא :ןעגנוריפפיוא עײנ עקיטכיװ רָאג זיב יװצ ףיוא טרעייטשאב דךיז

 ףסוי -- לָארטפיױה ןוא ישוער) "רעיורט ןיײז ןופ רעגניז רעד, סװָאמיד ּפיסָא ןוא *סוכוד

 טשעראקוב ןיא .גלָאפרעד ןלאסָאלָאק א טאהעג טָאה "רעיורט ןײז ןופ רעגניז רעד; .(ָאלוב

 עשינעמור יד :ןעמוקעג ןענעז גנולעטשרָאפ רעד וצ .לָאמ 150 רעביא ןעגנאגעג עסעיּפ יד ויא

 .ףיוה ןכעלגינעק ןופ רעדילגטימ וליפא ןוא טפאשלעזעג עשינעמור עכיוה יד ,ץנעגילעטניא

 עטסערג יד ראפ ןטעשזוס ןרָאװעג ןענעז גנוריפפיוא רעד ןופ רעדליב ןוא ןטלאטשעג

 רעכעלגינעק רעד ןיא ןטנװיײל ערעיײז טלעטשעגסיוא רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,סרעלָאמ עשינעמור

 ןבירשראפ "עפורט רענליװ , יד טאד ,עינעמור ןיא רָאי ריפ עריא טימ .עימעדאקא-טסנוק

 .לטיּפאק ךעלרעדנווו ןוא ךעלרעה א

 ןרָאיטקא לײט .ןעלקערב ןוא ןעלשירק ןבױוהעגנָא ךיז עּפורט יד טָאה 1927 ןטימ ןיא

 ."ןטלאּפשעגּפָא טושּפ ךיז טָאה לײט רעדנא ןא עקירעמא ןײק קעװא ןענעז

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,ןאיטסאבעס ליאהימ רעביײרש רעשינעמור רעשידיי רעד

 עכעלטע ןופ רבחמ רעד ,רוטארעטיל רעשינעמור רעד ןיא רעקיטירק-רעטאעט ןוא רעקיטאמארד

 רעשינעמור רעד ןופ דנָאפ םענעדלָאג םוצ ןרעהעג סָאװ ןסעיּפ עכיירגלָאפרעד ןוא עראברעדנווו

 רָאי ןיא .רענליװ יד ןופ לקאטקעּפס ןײא ןיײק ןלעפראפ טשינ טעמכ טגעלפ ,עיגרוטאמארד

 ."לובמ רעד, סרעגרעב ןופ עיסרעװ עשינעמור א ןפאשעג רע טָאה 4

 :ןבירשעג ןאיטסאבעס ליאהימ טאה עסעיּפ רעד וצ טרָאװרָאפ סלא

 רעד .'עּפורט הרענליװ, רעד ןופ ראוטרעפער םעד ןופ עסעיּפ א זיא "לובמ רעד;

 עסעיּפ םוש ןײק .קרעװ-רעטאעט א ןופ טרעװ םעד ראפ עיטנאראג א ןיוש זיא ןיילא טקאפ

 טרָאד טָאה ץלא .לאװסיוא רעקילעפוצ ןײק ןעװעג טשינ זיא טליּפשעג טָאה עּפורט יד סָאװ

 ןשיטסינאמוה םעד ןוא קורדסיוא ןשירעלטסניק םעד :קעװצ ןטלּפָאט א ןכָארּפשטנא

 .רעטאעט א ןעװעג זיא יז .עּפורט עטוג א יװ רעמ ןעװעג זיא "עפורט רענליװ , יד .טייטאב

 רימ סָאװ גנוריטסעפינאמ רעטאעט עטסמוקלופ יד ןעװעג זיא יז .לוש א ןעװעג !ויא יז

 ,עינעמור ןיא ןעזעג ןבָאה
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 רעבָא ןענעז יז ,זדנוא יב טלעפעג טשינ לָאמנײק רשפא ן-ַָאה ןעלקאטקעּפס עטוג

 עג, ךיז טָאה'ס סָאװ ןעלקאטקעפס ןעװעג ןענעז סָאד .עקילעפוצ ,ענלעצניײא ןעװעג דימת

 .טשינ טפערט ןעמ טפערט ןעמ :רעטאעט ךעלטנייוועג ןעמ טכאמ ,יוזא .טוג ןייז ןלַאז יז *"טכאמ

 ,טכארטראפ ןשירעלטסניק א טלעטשעגרָאפ ךיז טימ רעבָא טָאה "עּפורט רענליוװ יד,

 טאהעג טָאה ,טליּפשעג ןבָאה רענליװ יד סָאװ ץלא טשינ .ןייזטסווואב שירעלטסניק א

 ,ןגלָאפרעסימ עכעלקיטייו ,ןלאפכרוד ערעװש ךיוא ןעקנעדעג רימ ,טרעקראפ .גלַאּפרעד

 ,טײקטגאוועג יד ןוא .ורמוא ןשירעלטסניק םעד טקנופ-סגנאגסיוא סלא טאהעג ןבָאה יײז ךיוא רעבָא

 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאח ןגלַאפרעד יד יײס ןוא ןלאפכרוד יד ייס .עיצאטנעירָאועד יד טשינ

 עלעבָאנ ןוא ןגלָאפרעד עקידרעװמוא ןאראפ ןענעז סע .טסנוק רערעכעה וצ ןבערטש א

 .ןלאפכרוד

 סָאד ,טײקמעראוו יד ןלעטשרָאפ ןענַאק טשינ ךיז ןלעװ רעיושוצ תורוד ערעגניי יד

 ."עפורט רענליװ, רעד ןופ לקאטקעפס א ןופ גנוגעװאב יד ןוא טכיל

 -סײג א טנערבעג טָאה ןעלקאטקעּפס עניײז ןיא רעבַא ,רעטאעט םערָא ןא ןעוװעג זיא'ס

 טנאלאט ןקידלאועג א טימ רעליפשיוש ןעװעג עּפורט רעד ןיא ןענעז סע .םאלפ רעקיט

 עלא יײז טָאהס סָאװ סָאד רעבָא ,(ןָאסידאק ,סעראל ,אקסעלרַא ,ןעמאק ,ןיײטש ,װָאלוב)

 עלא .עּפורט רעײז ,טעבראנעמאזוצ רעײז ,ליּפשנעמאזוצ רעײז ןעװעג זיא ,ןפַארטעגרעביא

 יװ -- סרעקיטכיל ,סרעקיטכעמ ,סרעכעה סעּפע -- שרעדנא סעפע ןעװעג יז ןענעז ןעמאזוצ

 ,ערעדנא סָאד ןופ סנײא עטלײטעגּפָא ,עּפווט רעד ןופ ענעסירעגּפָא .רעדנוזאב רענייא רעדעי

 טכוד ,ןעזעגרעדיװ רימ ןבָאה רעיורט ליפיו טימ) רעקיצניװ ךסא ןעװעג רענײא רעדעי זיא

 -צראה אראפסַָאװ ןוא !ןיײלא ןעװעג זיא רע ליײװ ,װָאלוב ןטריונימיד א ,1931 רָאי ןיא ךיז

 טוָאלעגקעװא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמאק ,ןייטש ןופ ןעגנאגרעד זדנוא וצ ןענעו תועידי עדנסייר

 .(!ןגעװ ערעדנא ףיוא

 .אפוג עּפורט רענליו רעד ןופ עטכישעג יד "לובמ רעד; ויא ןיז ןסיוװעג א ןיא

 .טפאשרבח רעד ןופ ןוא טײקמאזנײיא רעד ןופ עידעמָאק א ןוא עמארד א !זיא'ס

 טײרש -- 'טײק א רעצרעה ערע!דנוא ןופ ןוא טנעה ערעזדנוא ןופ ןכאמ רימָאל,

 .ראפעג ןוא קערש ןופ עגר א ןיא ,עסעיפ רעד וופ דלעה א סיוא ץעגרע

 ןופ ןוא טנעה ערעײז ןופ טכאמעג ןבָאה עּפורט רענליו רעד ןופ רעדילגטימ יד

 -עג ןופ רַאי עכעלטע טקנעשעג זדנוא ײו ןבָאה אצוי לעוּפ סלא .טײק א רעצרעה ערעיז

 -עגּפָא ךיי ןבָאה טנעה יד ןעװ ,טרעדנוזעגּפָא ךיז ןבָאה רעצרעה יד ןעװ .טסנוק רעכעלט

 ןריולראפ ץלא !ויא -- ןעמונעצ ךיֹו טָאה :טייק , יד ןעװו ,רערעדנא רעד ןופ ענייא ןסיר

 .ןעגנאגעג

 ןרָאי יד ןופ רעדנוװ סענעי ןופ קנעדנָא רעד ןבילבעג זיא סע .ץלא טשינ רשפא

4 -- 1926". 

 -רעטאעט ןקיטלָאמעד ןיא טלעטשעגרָאּפ ךיז טימ ןבָאה "רענליוו יד, סָאװ םעד ןגעװו

 טשינ טײטאב טָאה יז סָאװ ,עינעמור ןופ ןבעל ןלעוטקעלעטניא ןיא ןײמעגלא ןיא ןוא ןבעל

 -גיא רעשינעמור רעד ראפ ךיוא רָאנ ,עלעוטקעלעטניא ןֹוא רעיושֹוצ עשידַײ יד ראפ רָאנ

 :לקיטרא רעקידנגלָאפ רעד ,תודע ךיוא טגָאז ,ץנעגילעט

 טסנוק רעד ןענמיה ןעמדיװ סָאװ סרעטאעט רעטשעראקוב יד ןופ טרעצנָאק םעד ןופ,

 טלעפ -- תונומא ןוא סעיצאנ ןשיװצ ןצענערג ןײק ןופ טשינ ךָאד טסיװ טסנוק יד ןוא --

 יעּפורט רענליװ יד -- .עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא ,םיטש א רַאיאה
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 רימ ןעװ ךַָאנ טרפב ,ןענאמרעד וצ יײז ץאלּפ סָאד !יא ָאד טשינ סָאװ תוביס בילוצ

 ליפ סָאמ רעסיורג א ןיא ןענעז יײז ןיא קידלוש זא ןוא ןענעז ײז קירעיורט יװ ןסיײיוו

 ,ןענָאועס-רעטאעט ירד ןופ טייקיטעט רעקידנצנעלג א ךַאנ ,זדנוא טָאה -- ,זדנוא ןופ

 .תומוקמ ערעדנא ןיא קעװא ויא ןוא טזָאלראפ עּפורט רענליװ יד

 -געמ עּפורג א ןופ גנארד םעד ןופ ,תומוקמ עטײװ ןוא עדמערפ ףיוא ענעריובעג א

 קלַײּפ רעײז ןופ המשנ יד יװ ןעועג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןופ ,רעסעב וצ ןוא רענעש וצ ןשט

 ןופ המשנ יד ןעײרפאב ןראפ קידנפמעק ,תופידר עכעלביולגמוא ךרוד טקירעדינרעד טרעוו

 -יצכײלג ןיײז וצ רעדנוװ םעד ןויװאב עפורט רענליװ יד טָאה ,שינרעטצניפ ןופ ןטייק יד

 .ןטײקכעלנײלק עכעלטסניק ןוא ןליײטרוארָאפ ןופ יירפ ךיוא קיט

 טָאה יז ויב -- !ןעװעג קיטיונ זיא'ס ימ לפיוו -- טילבעגפיוא הגרדהב טָאה יז

 .תומילש ןופ םתוח םעד ןגָארטעג טפָא ןבָאה סָאװ ןעגנופאש וצ טכיירגרעד

 ןענעז ןעלקאטקעפס עריא ןוא !דנוא וצ ןעמוקעג זיא עפורט רענליװ רעד ןופ לייט א

 טגיװעג דימת טשינ ויא סָאװ ,רעטאעט רעזדנוא ראפ סעיצולָאװער ןעװעג ןָא בױהנָא ןופ

 ןכױה א ראפ טעברא רעטרינילּפיצסיד ןוא רעטנעגילעטניא ןופ ןעגנומיטש יד ןיא ןרָאװעג

 -גולעטשרָאפ עריא ןענעז ןענַאועס-רעטאעט ײרד ןוא טסנוק ןופ ןטמיטשאב טוג א ,קעװצ

 -יױוש רוד ןגני ןראפ לוש א --?תמא סעד ןגָאו טשינ רימ ןלָאז סָאװראפ -- ןעװעג ןעג

 .ערעטלע יד ראפ לומיטס א לָאמטפָא ןוא רעליּפש

 -מאסבא עקידתומילש ןָא טפור ןעמ סָאװ סָאד ןױיוילאער טגעלפ עפורט רענליוו יד

 ןלָא! ײז ,ןרילעדָאמ ךיז ןלָאז ײז ןּוָאיטקא יד קידנלעטש ןכיײײרגרעד סָאד טגעלפ יז .ןעלב

 ןייק טכוועג טשינ ןבָאה סָאװ ןוָאקעד ןופ ןעמאר ןיא ןוא ,טסקעט םענֹופ םטיר ןיא ןליּפש

 וצ ײז טכוזעג ,טרעקראפ רָאנ ,ןשירעליּפשיוש ןוא ןשיטעַאּפ םענופ ןובשח ןפיוא גלָאפרעד

 .ןצנאגרעד

 ןופ רעגניז רעד, ,'שטעפ יד טגירק סָאװ רעד, ,'קוביד, ןסעיּפ יד ןופ ןעלטיט יד

 ןענעז ןַײטש ,ןעמאק ,װָאלוב ,סעראל ,אקסעלרָא :רעליּפשיוש ןופ ןעמענ ןֹוא "רעיורט ןיײיז

 .רעיושוצ םעד ןופ ןורכיז ןיא טצירקעגניײא ףיט ןבילבעג

 -רא רעכעלדימרעדמוא טימ טנידעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,טסנוק ןופ לאעדיא רעכיוה א

 עפורט רענליו רעד ןכלעװ טימ לטיט רעד !יא סָאד -- ןײוטסוװאב ןשירעלטסניק ןוא טעב

 .גנונעקרענָא רעזדנוא ןענידראפ ןוא גנורעדנוװאב רעזדנוא ןעניװעג וצ ןעגנולעג זיא

 סעּפע טוָאלעגרעביא !דניא ןבָאה רעכאמנצניק עקידנרעדנאוו יד לײװ ,גנונעקרענָא

 ןביולג רעבלעזרעד ידכ ןדניװשראפ !יא חנומא ןוא ךארּפש ןופ קוליח רעד ,המשנ רעײז ןופ

 .,ןרעדירבראפ ודנוא לָאז טײקנײש ןיא

 .1927 רעבמעטּפעס 18 ,טשעראקוב (עגר יד) "אּפילק, דלאבָאטסירק

 רענליװו, רעד טימ קיטײצנײא וליפא ןוא גירק-טלעוװו ןטשרע ןכָאנ ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןוא רעלגיז השמ ןופ סעּפורט-החּפשימ יד עיגעמור ןיא רעלוּפָאּפ רעײז ןענעז "עפורט

 ןוא שא םהרבא ןופ ,ןאמדירפ וקניפ ןוא המלש רעדיוב יד ןופ ,ןןאמקילג יכדרמ

 .ערעדנא

 טנרעלעג טָאה רע .עינעמור סאי ןיא ,1879 ןיא ןריובעג זיא (רעזלעב השמ) השמ רעלגיז

 -ָאֿמ ןענאוו ןופ ,לּפמעט ןיא ןארּפָאס סלא ןעגנוזעג ןוא לוש רעשידיי רעשיטָאטש רעד ןיא

 -עלגיו ףיוא טכאמ ןליּפש-רעטאעט סָאד .עּפורט ןייז ראפ רָצֹכ םעד ףיונוצ טלעטש וקסעלוג
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 עלעסַאי ,ןײטשנעזָאר םעס) םירבח עקינײא ןעמאזוצ רע טמענ -- םשור ןרעייהעגמוא ןא ןר

 עלָאר יד ןיילא קידנליּפש ,"שורושחא, סנעדאפדלַאג יײז טימ ףיוא טריפ ןוא (.א.א ןאמרעש

 -ורט סוקסעלאגעס ןיא ןײרא טרָאד טערט ןוא ןעשטיטלאפ ןײק ךָאנרעד טרָאפ רע ."רתסא ,

 -ָאּפ רעסאי ןיא עפורט סדָארלעסקא ןיא רעביא רעלגיז טײג רעטעּפש טײײצ עצרוק א .עּפ

 .ךײרטסע רעביא ךיוא עּפורט רעד טימ קידנרעדנאװ .רָאי 2 טליּפש רע וװ ,עדרעװ לומ

 קידנקילײטאב ,ןענעדאפדלָאג וצ רעטעּפש ןוא סאי ןיא ןרילעװַאי וצ ןירא רע טערט ךָֿאנרעד

 "קחצי תדיקע, ערעימערפ רעד ןיא ןוא 'ןטייצ סחישמ;, ןופ ןעגנוריפפיוא ענײז ןיא ךיז

 .ץאלאג ןיא

 עפורט רענײלק א ןופ רָאטקעריד טײצ רעצרוק א ףיוא רעלגיז טרעוװ 1899 ךרעב

 -וז טליּפש עכלעװ ,(.א.א זײרקסע ףעזָאי ,ןאמרעבליז םהרבא ,יורפ ןוא גנירדלָאג לטָאמ)

 עסיועג א .ןאמנייפ הניד ןוא דנומגיז טימ רעטעּפש ןוא רעלדא םעס ,ןאמכיילב טימ דעמ

 לקיציא וצ ןײרא רע טערט ךַָאנרעד ןוא ךײרטסע ןיא רעטאײעט ןשטײד א יײב רע ויא טײצ

 .אצינגישז רעטשעראקוב ןיא !גרעבנעדלָאג

 ןענאוו ןופ ,ץיװַאנרעשט ןיא ןדארלעסקא ײב טליּפשעג רעלגיז טָאה -- 1908 רָאי ןיא

 ראפ זיולב ויא עיצּפעצנַָאק סרעפָאהלעדע יװ יוזא רָאנ .ןיֹו ןײק רעפָאהלעדע וצ טרָאפ רע

 א טײז ןטָאבראפ ןעװעג טלָאמעד זיא רעטאעט שידיי ,עטעיראוו) "טפאשלעועג-ליּפש-גניז, א

 ןסעיּפ רעלגיז טליּפש ,(רעײטשרָאּפ עשידיי עקיטרָאד יד דצמ עּפורט ס'ץיװרוה ףיוא הריסמ

 .ןרעמונ-ליװעדָאװ ןופ טיײלגאב ךיוא ןרעװ עכלעוװ ,סרעטקאניײא ןופ עקסאמ רעד רעטנוא

 -אעט שידיי ןליּפש וצ עיסעצנָאק א רע טמוקאב ,ןפוא אזא ףיוא ןליּפש רָאי עכעלטע ךָאנ

 -ארטש-רָאבאט ,ינאפעטס לעטאה ןיא) "ענהיב עשידוי, נ"א עּפורט ןײז טרילבאטע ןוא רעט

 -רעשט ,גָארּפ ,דאבסנעצנארפ ,דאבנעיראמ ןיא ןענָאזעס-רעמוז יד ןיא טרילָארטסאג ןוא (עס

 .א.א ,ץיװָאנ

 ןשידיי רעניװ ןיא טריפעגפיוא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעװעג !יא רעלגיז השמ

 בקעי ןוא יקצעבויל קיזיײא ןופ וויטאיציניא רעד ףיוא ןוא ןידרָאג ןופ ןסעיּפ יד רעטאעט

 .א .א ,ןײבשריה ץרפ ,שא םולש ןופ ןסעיּפ טלעטשעג ךיוא ךָאנרעד רע טָאה ,לעטסעמ

 'עניבסקלָאּפ עשידיי עיירפ , טפאשלע/עג רעד ןופ רעדנירגטימ א ןעװעג זיא רעלגיז

 .ןעגנולעטשרָאפ עריא ןיא טקילײטאב ךיז טָאה ןוא

 3 ערעיײז ,יורפ ןײז ןוא רע) עּפורט-רעדנאוו א טעדנירגעג רעלגיז טָאה -- 0

 טרָאפ רע טשכלעוו ט מ ,(ןרָאיטקא ערעדנא ךיוא יװ רָאנסאפ ינומ םעדיײא רעד ןוא רעדניק

 .ךיירטסע ןוא עינעמור רעביצ םורא

 -סנארט ןיײק החּפשמ ןײז טימ טקישראפ רע טרעװ המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד תעיב

 ןעגנוגנידאב ןיא טליּפש ןוא רעטאעט שידיי א רע טריזינאגרָא ָאד ךיוא רעבָא .עירטסינ

 -ידײ רעטשעראקוב ןיא רעליּפשיוש סלא טרישזאגנא רע טרעװ גירק ןכָאנ .שפנ-תריסמ ןופ

 ןייו וצ קירוצ רעבָא טמוק רע .לאושי:ץרא ןײק רע טרָאפ טײצ א ךַאנ .רעטאעט-הכולמ ןש

 געװ-רעטאעט ןכעלגנעלסנבעל ןײז טקידנעראפ ןוא רָאטסאּפ אליװעס וצ ,עלעבש ,רעטכַאט

 .רָאי 83 ןופ רעטלע ןיא ,1962 רָאי ןיא ,טשעראקוב ןיא

 -ור ,סאי ןיא 1988 רעבמעצעד ןט-25 םעד ןריובעג זיא (ןײטשנעזָאר) אזָאר רעלגיז

 גנוריראב רעטנעָאנ רעד ךרוד .ןרָאטײנ א -- רעטומ ,רעּפעלק-ןשיפא ןא -- רעטָאפ .עינעכ

 ןעוו .רעגניז-סקלָאפ --- רעוײל ןוא לאומש ,םהרבא ,רעדירב ײרד עריא ןרעװ רעטאעט ןטימ
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 ןופ איֵַאר טרעװ ,טריזילאראפ טרעװ ,םיײו רעד ןיא ןירענעגהסנרּפ טּפיוה יד ,רעטומ רעײז

 יז .ןירעגניז סלא רע/ײה-עפאק רעביא טעטש ענעדישראפ ןיא טריפעגמורא רעטָאפ ריא

 טימ ןעמאזוצ ,ןַײרא יו טערט ָאד .סאי ןַײק קירוצ טמוק ןוא ןדירפוצ טשינ ןופרעד רעבָא זיא

 וקסעלאגעס סאי ןיײק ןעמוק רעטעּפש טײצ עצרוק א .ויוה-עפאק א ןיא ןעגניז ,רעדורב א

 רעכלעוװ טימ ,עּפורט רעײז ןיא ןיײרא יז ןעמענ ןוא ןעגניז יז ןרעה ןוא גרעבנעדלָאג ןוא

 עלעירעטאמ עטסגרע יד רעטנוא ,אצינגישז רעטשעראקוב רעד ןיא רָאי 5 טליּפש יז

 ,ויגרַאעג-דלאוונירג ,רָאיטקא ,ןשינעמור-שידיי א טימ רעירפ ,הנותח טָאה יז ויב ,ןעגנוגנידאב

 ןַײז ןופ ּפאטע ןצנאג םעד טימ רעטײװ טכאמ יז ןכלעװ טימ ,רעלגיז השמ טימ ךָאנרעד

 .ערעיראק-עניב

 -- ןרעטלע .עינעמור ,טשעראקוב ןיא ,1863 רעכָאטקָא ןריובעג יא בקעי ןאמקילג

 .עיראגלוב ןופ ןעמאטש ,ןדיי עשידרפס

 ,ןשינעמור ןוא שידַײ ,שטײד טנעקעג טוג ,לוח ידומל ךיוא הבישי א ןיא טנרעלעג

 וצ ןענאטשעגוצ 1882 ןיא רע וויא רעבירעד ןוא ,םעהָאב לקיטש א ןעװעג עבטב

 יד טימ ןרידוטשניײא לָאמלײט ךיוא טגעלפ רע .רעלפוס סלא טשעראקוב ןיא ןגרעבנעדלָאג

 .רָאסישוער א ןרָאװעג םורא יוזא !יא ןוא ,ןלָאר ערעײז ןרָאיטקא

 ןעװעג רע זיא ,עקירעמא ןײק ןרָאפעגּפָא זיא וקסעלוגָאמ ןעװ ,טײצ רעד זיב

 (דארלעסקא טימ תופתושב) עיצקעריד א טכאמעג רע טָאה רעטעּפש ,םיא טימ ןעמאווצ

 ןיא 1915 ןיא ןברַאטשעג יא רע .סמעדיײא ןוא רעדניק עניײיז עפורט רעד ןיא קידנבָאה

 .עניארקוא ,לָאפסאריט

 ןופ ןוז סלא ,עינעמור ,סאי ןיא 1883 ,ליוּפא 19 םעד ןריובעג זיא סוקראמ ןאמקילג

 : .ןאמקילג בקעי רָאיטקא ןוא רָאטקעריד-רעטאעט

 ךַָאנרעד ,ןוקסעלאגעס יב עניב יד ןטָארטאב ָאד רע טָאה רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא

 המחלמ-טלעוװו רעטשרע רעד תעב ךיז קידנעניפעג .עיצילאג ,דנאלסור ,ןלױּפ ןיא טליּפשעג

 ןיא *עקשַאמ ןוא עקשימ, ענעגנאפעג יד טימ טליּכשעג ןאמקילג טָאד ,טפאשנעגנאפעג ןיא

 ,עילעּפאק-רעטילימ רעשינעמור א ןופ ןרָאװעג טײלגאב זיא גנולעטשרָאפ יד .רעגאלנעגנאפעג

 ,ןעינעמור ןיא רע טליּפש 1928 ןופ .ןליױּפ ןיא רעדיו רע טליּפש ןאד .ענעגנַאפעג-סגירק ךיוא

 -טלעוו רעטײװצ רעד ךַאנ .עפורט-החּפשמ רענעגײא רעד טימ ןוא סעּפורט ענעדיישראפ טימ

 ןיײז טקידנעראפ רע .רעטאעט-הכולמ ןשידיײײ רעטשעראקוב ןיא טרישזאגנא רע טרעװ המחלמ

 .1966 רָאי ןיא געוו-סנבעל

 ,ןליוּפ ,עשראװ ןיא ,1891 רָאי ןיא ןרױבעג זיא (םיובסקאלפ) עניװלאמ ןאמקילג

 ןיא ןטָארטעגנײרא רָאי ןבלעז ןיא ןוא "רימוה, םײב !יײרק ןשיטאמארד ןיא ןביוהעגנָא טָאה

 .ןאמקילג סוקראמ ,ןאמ ריא סָאװ ּפאטע ןבלעו םעד קידנכאמטימ ,רעטאעט ןלענָאיסעּפָארּפ

 ידעס ,רעטכָאט ריא טימ -- םירשעו האמ דע --דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא טנײה טבעל

 -ידיי רעטשעראקוב ןיא רעליּפשיש עקיגנאר טשרעי עדיײב ,לעּפיר ָאנאמ ,םעדייא ריא ןוא קילג

 .רעטאעט'הכולמ ןש

 רעד ןופ רעדילגטימ סלא טליפעג קידנעטש ךיז ןכָאה עינעמור ןופ ןרָאיטקא עשידיי יד

 ןקילײטאב ךיז טלָאװעג ןבָאה ײז טלעװ רעצנאג רעד ןופ החּפשמ ןרָאיטקא רעשידיײײ רעסיורג

 .ןשינעעשעג-רעטאעט עקיטכיוו עלא ןיא

 ןראפ "סיפענעב, סלא גנולעטשרָאפ-אלאג א ןעמוקעגרָאּפ ןיא ,1928 ,טסוגױא ןט-20 םעד

 .גײװצרעבליז ןמלז ןופ לײטנַָא ןטימ ןוא טײהנועװנָא רעד ןיא ,ןָאקיסקעל-רעטאעט ןשידיי
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 רב, וצ קיזומ רעד ןופ רוטרעװוא ןא טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה לקאטקעפס רע

 .ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ "אבכוכ

 עלָאר רעד , ןגעװ .ןָאושיפ אשימ רעליּפשיוש רעד ןטלאהעג טָאה טרָאװ-ריפניירא ןא

 גארטרָאפ א ןוא דלעפנעמולב דאילע טדערעג טָאה "עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ

 -ליז ןמלו ןטלאהעג טָאה "רעטאעט ןשידיי ןופ ןדיײל ןוא םור רָאי 52, :עמעט רעד ףיוא

 .ס ןֹוא וישודאלאבמאצ םהרבא :טקילײטאב ךיז ןבָאה לײט ןשירעלטסניק ןיא .גייווצרעב

 רענײא סלא ,ןרעגנאמ ןופ טנאמרעד ךיוא טרעװ גיוודול) "רעדיל-רעדָארב? טימ ,גיוודול

 .(ראוטרעּפער-רעדָארב םעד טסעהעג טָאה רע ןעמעװ ןופ עטצעל יד ןופ

 א : ךעלעקבַאב עסײה, סנעדאפדלָאג ןעגניזועג טָאה רעצלעו ינעשז ןירעליּפשיוש יד

 :עלערימ :לאגעס יורפ :טריפעגסיוא ןבָאה *ןרעכאמפושיכ יד, סנדאפדלָאג ןופ טנעמגארפ

 :.פ :אבכוכ הרב :טריפצנסיוא ןבַאה *אבכוכ רב; ןופ גָאלַאַרּפ םעד .ןירג .מ :ענכאי עבאב

 ןבָאה ,רענייטאל ןופ ,"עקניּפ-עקניכ , ןופ טנעמגארפ א .גרעבנוָאר .ח :רזעילא :ןאמדירפ

 -רָאג ןופ טקא ןטשרע םעד .עקניּפ ;ןאמקילג יכדרמ :עקניכ :רעגניטע הרש :טריפעגסיוא

 -קילג אניוװלאמ :עיסאכ :איאקסוואלסאו ארעװ :טריפעגסיוא ןבָאה "המותי יד עיסאכ; סניד

 -גטכארט לאוי :ןאמקילג יכדרמ ;אנילָאראק :רעצלעז ינעש/ ;:גרעבנעטכארט םאדאמ :ןאמ

 .רימידאלוו :ןאמטיירב .ּפ :עיטַאמ :ןירב .מ :גרעב

 -גארפ א ."קיצכעז ןוא סקעז א. ס'מכילע םולש טריפעגסיוא טָאה ןָאזשיפ אשימ

 .פ ןוא אקסװעינאק ארעװ :טריפעגסיוא ןבָאה "לדיײמ עסיז סָאד  ס'כילאק בקעי ןופ טנעמ

 -װענָאק ארעװ ,איאקסוואלסאז ארעװ :ןטערטעגסיורא ןענעז רעדיל עשידיי טימ .ןאמטיירב

 -ירּפ ןָאי ,טסירָאמוה רעשינעמור-שידײ רעד .ןאטאנ ןוא ןאמטיירב .פ ,רעגניטע הרש ,אקס

 טסיטרא רערעלוּפָאּפ רעשינעמור רעד .ןורעפ עשיטסירָאמוה ץנארק א טײרגעגוצ טָאה וגאעב

 טרעיײטשאב ךיז ןבָאה סָאװ עטשרע יד ןשיװצ ןעװעג זיא רעכלעוו -- עסאנאט ןיטנאטסנָאק

 -ײטאב לָאמסָאד ךיוא ךיז טָאה - רעטאעט ןשידיי םעד ראפ ןיניב א ןעיוב וצ דנָאפ ןראפ

 טימ ,ןַאקיסקעל-רעטאעט ןשידיי םעד תבוטל ,כארגָארּפ ןשירעלטסניק ןיא ,סטלָאצעג ןַא ,טקיל

 לאגעס לרעב טריפעגנָא טָאה רעטסעקרַָא ןטימ .סעטסיװער ענעדיישראפ ןופ ןטעלּפוק ײר א

 .ןָאזשיפ אשימ טריסישוער טָאה לקאטקעפס סעד ןוא

 -ידיי ןופ דנאב ןטשרע םעד ןבעגוצסיורא דנָאפ ןראפ ןעגנאגעג זיא הסנכה עצנאג יד

 ןעלמאז ֹוצ טײהנגעלעג יד טאהעג םוראיווא טָאה גיײװצרעבליז ןמלז .ןָאקיסקעל-רעטאעט ןש

 -יּפשוש עשידיי יד ןגעװ ןוא עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןגעוו סעיצאמרָאפניא עסיוו ;ג

 .רוקמ םענופ טקעריד ,רעל

* 

 ראפ ןוא ןרָאיטקא יד ןופ לײט םענעטירשעגרָאפ ןראפ רעטלוב לַאמא סָאװ טרעװ סע

 ןשידי ןכעלטפאשלעועג א ןופ טײקידנעװטיונ יד ,רעוט-רוטלוק עשידיי עװװיסערגַארּפ יד

 ,ןןפאש סָאד ןעװעג זיא ווורּפ רעטסנרע ן: .ןלאפעגכרוד ןענעז ןווורּפ ערערעמ .רעטאעט

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,(סטיב) "עידוטס-רעטאעט עשידיײײ רעטשעראקוב ,, יד ,1930 ןיא

 -רעביא ןוא עטריטנאלאט ײר א טלמאזראפ ךיז ןבָאה עידוטס רעד םורא .גרעבנרעטש בקעי

 ,רעועלג ,טכיל דוד ,סאטיװעל ,ןאמצראוװש .ח ,יסקאמ .ה .מ :יװ ,רעלטסניק ענעבעגעג

 .ןַאזנשרעג ,שטיװָאקרעב .ס ,שטיװָאקרעב .א ,םואבנייש ,ָאראט תור ,אקסנאשלַא ,ןאלּפאק

 .ערעדנא ןוא ץיװָארַאה .ד ,ענאהאק
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 טכאנאב, ס'צרפ טריפעגפיוא "סטיב, יד טָאה ןגרעבנרעטש ןופ ישוער רעד רעטנוא

 ןענעז ןעגנולעטשרָאפ יד ."רעדיינש רעטפושיכאפ רעד; סמכילע םולש ןוא "קראמ ןטלא ןפיוא

 ,טיײצ רענעי ןופ טסנוק-רעטאעט רעד ןיא ןעגנומערטש ענעדיישראפ יד ןופ ועטניס א ןעװעג

 בקעי רָאסישוער םענופ טנעמארעּפמעט ןשירעלטסניק םענעגײא םעד ךרוד ןעגנאגעגכרוד

 -ונעגסיוא .םלוע ןשידיי טשינ ןוא ןשידיי םיײב ןעמונעגסיוא רעיײז ןבָאה ײז .גרעבנרעטש

 -עג ,"ןעלדנאמ טימ סעקנישוָאר, ,"טמוק לצַאק'ס, ןעלקאטקעפס-יװער יד ךיוא ןבָאה ןעמ

 וצ ךשמה א ןעװעג ןענעז עכלעװ ,ןאמטלא השמ רעבײרש ?ענופ ףליהטימ רעד טימ ןפאש

 -רעד טנײה ךָאנ ןרעװ ןעלקאטקעּפס יד .דָאירעּפ ןטשרע ןופ רעטאעט-יוער סגרעבנרעטש

 .רעכויאב-רעטאעט עשידיי יד ןופ טפאשביל סיורג טימ טנאמ

 רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עטסטיירב יד יב רעטאעט עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסטנעָאנ סָאד

 -ידיס רעד טימ רעטאעט-גרעבנרעטש סָאד ןרָאװעג טשרע רעבַא ויא עינעמור ןופ גנורעקלעפאב

 ,ןידרָאג .י טיול "המותי יד עיסאכ ,'ןטָאש רעלעג רעד. ןעלקאטקעפס יד .עּפודט לאט

 -לגרַאפ ךיז טימ ןבַײה .םכילע םולש טיול .דצוא רעד, ,רעגניז .י .י טיול "בלאק עשַאי

 .טסנוק-רעטאעט רעכיוה ןופ ןעלקאטקעפס טלעטש

 -נעצער א טקורדעגּפָא ויא ,1930 ילוי 18 ,29 רעמונ "רעטעלב עשירארעטיל, יד ןיא

 עידעמָאק-יגארט ,'רעדײנש רעטפושיכאפ רעד, לקאטקעפס םוצ ,לקיג המלש "רד ןופ עיז

 .גרעבנרעטש בקעי ןופ טריוינעצסניא ןוא טריויטאמארד ,םרילע םולש ןופ ןטקא ריפ ןיא

 :ןענָאורעּפ יד רָאפ טלעטש טנעונעצער רעד יװ טעדכָאנ

 טכיל חוז -- ילא ןועמש

 אקסנאשלַא אוָאר -- עוײר עלייב עּפיצ

 קָאטשנײװ .ש -- דמלמ אנח םייח

 ָאראט תור -- לטיג עמעט

 ואלפאק ןמלק -- לצעג

 ןאלּפאק ןמלק -- בר רעטשרע

 םיובניײש םולש -- בר רעטײווצ

 שטיװַָאקרעב .א -- ראדנערא עדָאד

 סאטיוועל .ח -- לדנעמ םחנמ

 רעזײלג .י -- .סעקלעמש לאומש

 םיובנייש .ש -- אפור

 שטליוואלס .ד - ענעדײ ענשרע

 אקימ אנער -- ענעדיי עטײװצ

 ןאמייה .רה -- ענעדיי עטירד

 :סקידנגלָאפ לקאטקעפס ןנעװ רע טביירש

 װיטקעלָאק-רעליּפשיױוש רעגנוירעד זא ,גָאז ךיא בוא ,םוגמ טשינ תמאב ןיב ךיא?

 -יורג םעד דובכ ןָאטעגנָא ךיוא טָאה ײז ןופ לײט א רָאנ ,טמעשראפ טשינ רָאנ טשינ טָאה

 רע .טנאלאט ןוא ורענ טימ רעליּפשיױש א ויא טכיל דוד .עקוװעלירסאק ןופ ינעשז ןס

 אוָאר .עניב רעד ףיֹוא טײקיטכיל טפאש סָאװ ,טנעמארעּפמעט ןשירעלטסניק טגָאמראפ

 ןיא ןפור סָאװ ,ןעגנוגעװאב עשיטסאלּפ עריא טימ ּפָארא עניב רעד ןופ טקריו אקסנאשלָא

 -עגסיורא םיצולּפ ךיז טָאה עכלעװ ,עוטאטס-רָאמראמ א ןופ עיצאניצולאה יד סיורא ךייא

 .ריצַאּפש ןעמאזניא ,ןקירעיורט א ףיוא טײקכעלגעװאבמוא רענרענײטש ריא ןופ טּפאכ
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 טײקידװעגיױב ןוא טײקכעלגעװאב רעד ךרוד ןאלּפאק ןמלק ךיוא טקריװ שיטאּפמיס רעײז

 .םיטש ןייו ןופ טייקשילאקיזומ רעטראצ רעד ךרוד רעזײלג .י ןוא רעּפרעק ןייז ןופ

 ןסאטיװעל .ה ,ָאראט תור ןאמרעד ךיא עכלעװ ןשיװצ ,רעליּפשיש עקירעביא עלא

 ןטוג ןוא טסנרע טימ ןצנאגרעד ןָאונשרעג ןוא קָאטשנײװװ .ש ,םיובנײש .ש ,שטיװַאקרעב .א

 .ויטקעלַאק ןשירעלטסניק םעד ןליװ

 -יפפיוא ריא ןוא עסעיּפ רעד ןופ ןציײל יד ןבעגעגרעביא טָאה גרעבנרעטש סָאװ ,סָאד

 ץנעדנעט יד רעטנוא טכײרטש ,סעקלעמש לאומש ןוא לדנעמ ?חנמ ןופ טנעה יד ןיא גנור

 ועטניס םעד ךיוא רָאנ ,רעדיינש ןטפושיכראפ םעד רָאנ טשינ ןבעג וצ רָאסישזער םענופ

 גנוריזיטאמארד יד ןעװ ,ךסא ןעגנאגעג ןריולראפ שוריפב טלָאװ'ס ןוא .ןפאש ע'ש ןופ

 ןײנ;, עטמיראֿב יד טימ רעלײצרעד םעד ע-ש ןעגנולשראפ ןעװעג לָאז עלעװָאנ רעד ןופ

 -עג ראפרעד ןבָאה ,סעקלעמש לאומש ןוא לדנעמ םחנמ ,רעטכיד ייװצ יד ."דייר סָאמ

 יד ןשיװצ ויולב ןוא עלעװַאנ יד טריטיצער ןבָאה יײז :ע"ש ןופ השורי יד טיהעגּפָא יײרט

 ארקמ קוסּפ ןייא .גנולדנאה עשיטאמארד יד טפאכעגניירא ךיו טָאה ךעלטיפאק ענלעצנייא

 א :יצרעטנוא רעד .ךעלגעמ טשינרָאג ֹויא ןרעדנא םעד ןָא סנייא .:וגרת םיקוסּפ יײװצ ןוא

 -יס ףעטלא ןופ קיוומ-סקלָאפ ןופ םיקודקד עלא טימ) קידװעגניז ןופ לבמאסנא רעקיטכערּפ

 טָא ףיא ןוא עוָארּפ רעטנעײלעג (דיל-סקלָאפ ןקידרעּפָאה ןגנוי זיב יינאטיל רעלאגָאגאנ

 -שיטסילָאבמיס ןוא רעקיטאלג-שיטסילאער ,רעכעליירפ-קירעיורט רעטקיטשעגסיוא עוונאק רעד

 ,ףוס םייב ךעלדיל יד .ןטעלּפוק עקידװעליּפש עצרוק טימ טקידנעראפ עידעמָאק רעטרעביושעצ

 .'ןײלא ןטנאידעמָאק יד ןופ עקאט ןעגנוועג ,לכשה-רסומ רעשיטנאידעמַאק רעד ןענעז סָאד

 ,;בנג עלעדנעמ. עינעמור ןיא ןליּפש טײצטכער בקעי עקירעמא ןופ טמוק 1931 ןיא

 .לאגעס סירָאב ןופ עּפווט רעד טימ

 רעטשרע ריא) .ןָאקיּפ ילאמ עינעמור ןײק רעדיװ טמוק רָאי ןבלעז םעד ןיא

 בקעי טימ ןעמאווצ ןטירטפיוא עריא .(1918 ןיא ןעװעג /יא עינעמור ןיא טירטפיוא

 ךיז טפור עסערּפ יד .םלוע ןסיורג א וצ ןעיצ -- טנעגיריד סלא ןײטשלע אבא -- ךילאק

 ;גנורעטסייגאב טימ ּפָא

 טכאל ,ןּכיט עקיטראנדיישראפ טפאש ,טצנאט ,טגניז יז !ןעמָאנעפ א זיא ןֿאקיּפ ילאמ,

 סָאװ ןערב א טימ ץלא ןוא ןענײװ ערעדנא טכאמ ןוא טנײװ ,ןכאל ערעדנא טכאמ ןוא

 ."ןעלטימ-סקורדסיוא עלא טימ ןעגנוגנערטשנָא םוש ןָא טרילגנַאשז יז .ןעניוטש ךיד טכאמ

 :ןלָאר-טּפױה יד ןיא ."עביל ןצאיאּפל ןוא *עסערגענ יד, טליּפש עּפורט-רעלגיז יד

 .רעלגיז אנרע ןוא ראטסאּפ אליוועס

 .ץישפיל ןופ *רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה? טשעראקוב ןיא טליּפשעג טרעװ 1932 ןיא

 ההמש ,ילכרוגידאס ןימינב :ןלָאר ערעדנא יד ןיא רעילַאּפָארטסָא עלעשרעה :ןעמאק ףסוי

 ןנלֹז ,םואבנײיש לאומש ,שניװָאקרעב םהובא ,לאטנעװעל ,גינעק הניד ,ןאמטוג .ה ,ןאטאנ

 .ןאמצראווש םייח קיזומ .גרעבנדלָאג .א ,ןאמטיור

 סָאד, ס'מכילע םולש ןוא "רעבױט רעד, סנָאולגרעב ךיוא טליּפש עּפורט עבלעז יד

 :ןבירשעג טײהנגעלעג רצד טימ טַאה קיטירק עשינעמור יד ."סניווװעג עסיורג

 ףיוא טײטש םכילע םֹולש ןופ טנאלאט רעסיורג רעד זא ןעז וצ זיא עסעיּפ רעד ןופ,

 ,רעילָאמ ,ןאּכָאטסירא רעטכעלעג ןופ סרעטסיײמ עסיורג יד ןופ רעד יװ ךיײה רעבלעזרעד

 ןוא טײקשיפיצעפס רעצנאג רעײז טימ ,סרעטסײמ יד טא יב .עלאישודאראק ,לָאגָאג

 ןרוגיפ עלאסרעוװוינוא ןדלעה יד ןרעװ ,קסערָאטיּפ ןקידנּפאכראפ ןוא ןלופסקורדסיוא
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 וצ ,גנורענײמעגלאראפ וצ ךיז ןביוהרעד :ןביירשאב. יײז סָאװ ןבעל *רעקיטש. יד ןוא

 רעבַײרש רעטסשיטסירעטקאראכ רעד ,םכילע םולש רעכלעוו ראפ הביס יד ויא סָאד .לָאבמיס

 ,קרעװ ענייז ןונ ליײט א ןופ ןעגנוצעזרעביא יד קנאדא ,!יא ,רעבײרש עשידיי עלא ןופ

 ךיוא רָאנ ,ןלאוטקעלעטניא עטסלעדײא יד ןשיװצ רָאנ טשינ עינעמור ןיא טרעגריבעגנייא

 .'רענעײל עשינעמור ןויירק עטסטיירב יד ןשיװצ

 ןופ ישוער רעד טיול טלעטשעג יא יז, זא טקרעמאב עסעיּפ רעד ןגעװ עיזנעצער יד

 ,ןקיבראכ זיא לקאטקעּפס רעד זא ןוא רעטאעט ןשיטעטניס ןופ רעגנעהנָא ןא ,םואבטָאר 2קעי

 "שי:אניד ןוא ךעליירפ

 ןרעװש א עקירעמא ןיא רעטאעט עשידי סָאד טימ טכאמ ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 ילאמ ,װַאלוב :רעליפשיוש עטסכײרגלַאפרעד יד "פָארוי ןײק, ןעמוק סע ןוא דָאירעּפ

 טיײצטכער ,ןָאנאטאנ ,רעמארטש ,ןאמסעק ילענ ,אװָאלארַאק םירמ ,ץאז גיוװדול ,ןָאקיּפ

 .ץזראוש סירַאמ ...ךיוא ןוא

 עינעמור ןײק טמוק עשראװ ןוא !/יראפ ןדנַָאל ןיא יינרוט ןכײרגלַאפרעד א ךָאנ

 סעלא; טימ גלָאפרעד ןסיורג א טנכיײצראפ ןוא "ןלוג רעד. טימ ןָא טביוה רע .ץאו גיוודול

 טליּפש רע .לָאמ 50 ןרָאװעג טליּפשעג ויא "רעדניק ראפ סעלא, עסעיּפ יד .'רעדניק ראפ

 רעדליװו רעד, סנידרָאו ןיא ףיוא רע טערט דײשּפָא םוצ ןוא טשעראקוב ןיא םישדח ירד

 רע זא ריפסיוא םוצ ןעמוק ןוא טסנוק ןײז ןביול רעקיטירק עטסנעעועונָא עלא .'שטנעמ

 זיא ךדעלטנגײא .טלעוװ רעד ןופ סעניב עטסערג יד ףיוא ןוײװאב ךיו ןליּפש ןייז טימ ןָאק

 ,ןעניב רעשילגנע רעד ףיוא ךיוא טליּפשעג ןױש טָאה ץאו גיװדול .ןעשעג טאהעג ןיױש סע

 ."ּפָארוי ןייק , ןעמוקעג זיא רע רעדייא

 "רעדלָאג דוד , ,ןָאזשיּכ אשימ "םועשאראב. רעטשעראקוב ןיא טליפש 1933 ראי ןיא

 ענעריא ןופ ,ןעמָאנ ןבלעז ןטימ ,ןאמָאר ןטיול ,עיצאזינעצסניא רענעגײא ןײז ןיא

 טנכײצראכ ַָאד טָאה רע ןעװ ,1922 רָאי ןופ ךָאנ עינעמור ןיא טנאקאב זיא ןָאושיפ .יקסװַארימענ

 וימיטפע רָאטקיװ רָאטקעריד םענופ ןרָאװעג ןטעבראפ וליפא זיא ןוא גלָאפרעד ןסיורג א

 רעד' סנידרָאג ךיוא טליּכש רע .רעטאעט-לאנַָאיצאנ ןופ רעלינשיוש יד ראפ ןליּפש וצ

 "םועשאראב- ןיא ,טשעראקוב ןיא ןֶעמ טרעפ ,1933 ,ץרעמ ןט-21 םעד ןוא "שטנעמ-רעדליוו

 .טײקיטעט-רעטאעט ןײז ןופ רָאי 0

 ,ןלאגעס יורפ ,לעביז ןלײרפ ,רָאדיס ,שטיװָאלימש ,יקסרוגידאס ןימינב טימ ןעמאזוצ

 ישוער ןײז ןיא דױא רע טליּפש ,רעטומלרעּפ ,ןָארק ,ןײטשנרעב אשימ ,אװאלסָאגָאב

 ."טכאנ רעד ןיא ןעיורפ"

 איאקצַאטָאפ אידיל טשעראקוב ןיא ךיז ט'ײוואב -- 1934 ןיא -- רעטעּפש רָאי א טימ

 עיצקיד רערָאלק ,עיצארג ,גנוטלאה ריא טימ סיוא טמענ יז .,תרפא עלערימ, סנידרָאג ןיא

 .טנאלאט ןטשטנעכעג ריא טימ ןוא

 רעד ןוא יזנכשא ,שטיװָאלימש ןעיורפ יד ,ויאיק ,רענפעט ,ןירב :ןליּפש ריא טימ

 .גרעבנדלָאג לקיציא רענעעזעגנָא

 -אקירעמא רעד, סניביל רעלדא ינעב "אצינגישז, רעד ןיא טליּפש רָאי ןבלעז םעד ןיא

 ןוא רעלעה אלָאראק ,ןאמדירפ המלש ,וקסערעל יורפ :ןליּפש עפורט ןײז ןיא ."שטנעמ רענ

 .לאגעס סירָאב :טנעגיריד .לעבָאל אנרע

 א ןיא רע טליּפש לעבָאל ןלײרפ ןוא שטיװָאקסיא .ק ,גרעבסארטש ָאעל טימ ןעמאזוצ

 .ןעזנָא ןייז ןופ טרילראפ ןוא יווער רענעגנולעג רעײז טשינ
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 .מ ,ןידיל ,רעלכאפ .ל ,רעלצניר ךורב טימ ןעמאזוצ לאט ידיס טליּפש 1935 רָאי ןיא

 .גרעבנייטש .י ןופ *"עקטנאידעמָאק יד , גרעבנעדלָאג

 יד, ,'קינלאכאנ עקרוא. ,"ערעיראק טכאמ לוײר, יז טליּפש עּפורט רעבלעורעד טימ

 ."טקנעב סָאװ ץראה? א ןוא "ץנאט רעטצעל רעד, ,"עטרוכיש

 ,טליּפש יז עכלעװ ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד .טבילאב ןוא רעלוּפָאּפ רעײז טרעװ ?אט ידיס

 -כא ךיוא רָאנ גלָאּפרעד רָאנ טשינ ריא ןעגנערב ,ישזער סגרעבנרעטש בקעי ןיא ,רעטעּפש |

 עכעלעו ץנעגילעטניא רעשינעמור ןוא לרעשידיי רעד ןופ יא םלוע-ןסאמ םעד ןופ יא גנוט

 .גנורעגײטש עלעוטקעלעטניא ריא ןוא ץנעטָאּפ עשירעלטסניק ריא ךיוה רָאג טצאש

 ןטקא 2 ןיא יװער) "טמוק לצָאק 'ס, ןגעװ סעיזנעצער ײװצ ןופ ,ןטנעמגארפ יײװצ ןופ

 :ץנעט ,גרעבנרעטש בקעי :ישוער -- ןאמטלא השמ ןוא גרעבנרעטש בקעי ןופ (גָאלָארּפ א ןוא

 ףירגאב א ןפאש ךיז ןעמ ןָאק (יסקאמ .ה .מ :רָאקעד ,םלאה סקאמ : קיזומ ,ילאספאק אירָאלּפ

 רעד ןגעװ ךיוא יװ ,ןעלקאטקעפס-גרעבנרעטש יד ןופ טײקנדָאלעגנָא רעלאיצָאס רעד ןגעוו

 :ןרָאיטקא יד ןופ ליּפש

 ןיא עדײז ןראפ תבש טנרעלעג רָאי ןעצ וצ ןבָאה עכלעוו ,ןעלעשרעה ןופ רעדניק יד,

 יד ןשיװצ תודוס דוסב ןגרָאבראפ רָאי ףלעװצ וצ ,ארמג טאלב א 'םידגב, עשיטסיזאנמיג יד

 םעד ןופ ךָאי םעד ךיִז ןופ ןפראוּפָארא טלָאװעג קיסיירד וצ ןוא ןיקסוװעשינרעשט רעכיב-לוש

 ןוא 'סעעדיא ראפ, שינעקנעפעג רָאי רָאּפ ענעגייא ערעײז ןוא וּפאמ סנטאט םעד ,ארמג סנדייז

 ײז וצ ךיו טּפעלק סעפע זא ןעזעג גנאל ןיוש ןכָאה -- 'טלעװ עצנאג יד יװ, ןבעל ןעמענ ךיז

 ,טלָאװעג טשינ קפס ןבָאה ןוא ןצנאט םייב סיפ יד יז ךיז ןרעטנָאלּפ'ס ןוא גניקָאמס רעד טינ

 .טלעפ יז סָאװ ןייטשראפ טנַאקעג טינ קפס

 :טנאמרעד ןבָאה ןוא ןאמטלא השמ ןוא גרעבנרעטש בקעי ןעמוקעג ןענעז

 .הסוכ א ךָאנ ,טגרָאזעג טינ ,ךעליירפ טגניז ,עלעגיצ םעד ןגעװ טגניז טלעוװ עצנאג יד

 טינ טסעגראפ ,רעבָא עלעדיל רעזדנוא ,אקװד תוסוכ ריפ ךָאנ עלעדיל סָאד ןעגניז רימ

 .םישוריפ ב'ל טָאה ,עקנירעייט

 רעטדעטשפעזָאיי ןיא "יראפ עד ָאניזאק? ןיא ריא טמוק סָאװראפ ןסיװ טליװ ריא

 ?יװער רעד טימ טימ טשינ טבעל ןוא טסעג יװ רָאנ ךיז טליפ ןוא ןיװ ןיא "רעטאעט

 .דוּס א ןליײצרעד ךײא ןלעװ רימ

 סָאװ לדײמ קיטסול גנוי ריא ,שובלמ םענעטינשעגוצ-לופטכארּפ םעד ןיא ,ןאמרנגנוי ,ריא

 -סיורג רעד ךָאנ ןרימירג ךיז ןײש יוזא טנרעלעגסיוא רָאי רַאּפ עטצעל יד ראפ ךייא טָאה

 :טסיײװ ,עדָאמ רעשיטָאטש

 סעלא יז טימ טנעק ריא -- שובלמ עשיעּכָארײא סָאד ,ךיז ןעקנימש ןוא ןרעדוּפ סָאד

 :ךאז ןײא ץוחא ,ןלעטשראפ סעלא ,ןקעדראפ

 ."רפסה םע. םוצ טייקירעהעגוצ רעיא

 -ָאמ םעד טצנאט ריא ןוא לקירטש םײב ךייא טיצ ןבעל סָאד זא ,ָארעיּפ רעשידַי ,ריא

 :םירפס טימ קנארש רעטלא רעד סיפ ערעייא ןיא ןָא ךייא ךיז ןדניב ָאט ,ָאגנאט םענרעד

 רעײא ןוא רודיס קידבוטמוי--תבש טצופעגסיוא סעמאמ רעד 'הניארו הניאצ. סעבאב רעד

 -עג ןטנעצפנופ רעיא וצ טכארבעג ךײא סע טָאה "רע? זא) *םזילאיצָאס רעד ןוא יורפ יד,

 עמערא ךָאנ ,"עשירפ, סָאד ;("רפס. א דײא ראפ ןעװעג ךָאנ ךָאד סע זיא -- גָאט-סטרוב

 טרעװ רעכלעוו ָאגנאט רעד, סיורא טמוק ס ןוא טײקישטילג ןייז טעקראּפ םייב טביור שא
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 טימ ס"ש סנדַײז םעד -- סעצילָאּפ ענעדיישראפ ןופ -- ףיונוצ ךיז ןשימ'ס ןוא :"טנוװאדעג

 .םידיסח רענליוװ ןופ טכיל ןיא ןײטשנײא :סיורא טמוק'ס ןוא "טפאשנסיװ רענייר . רעד

 .עטיוט יד ןבָארגאב עטיױט ןלָאז .גונעג .ןדיײז םעד טינ רעמ רעבָא טליװ ריא

 ."אטח ןדנָאלב. םעד ןכוז טשעראקאװ ןוא אשנעג רעביא זָאל א ךיז טיג ריא ןוא

 יז זיב ךָאנ ריא טגָאי עמ ןוא קילג אזא ס ,דײרפ אזא ס .ןענופעג םיא טָאה ןעמ

 .קראמ ןטלא ןפיוא טכאנאב ...בֹוצ טריפראפ

 רעד ןיא ןבעל רימ .לטעטש םעניילק םענופ טקורעגסיורא רעבָא ןיוש ךיז טָאה ןעמ

 -יוװיצ ךיוא זיא קראמ רעטלא רעד .טעטיציוטקעלע ןופ טרעדנוהרָאי םעד ןיא טָאטשסױרג

 .ןרָאװעג טריזיל

 :לָאט רענעסירועצ ןײק ,ןרעטמאל ןײק רעמ ָאטשינ

 א טימ ,טוה ןקידנעירש םענרעדָאמ א ןיא ,ןורעטמאל ןשיוטקעלע םענופ ןטכיולאב

 גינעק, ןטױר םעד טימ דָאהאראק ריא עטרױטיטסָארּפ יד טריפ -- ליומ ןיא סָאריּפאּפ

 ."רעגנוה

 עטסקיצנאװצ סָאד זא ,טסײװ ןוא ןעמעלא ןופ /גט 0001221 ויא רעבָא גינעק רעד

 רע ןוא -- "דניק םענופ טרעדנוהרָאיי סלא ןרָאװעג טרימאלקָארּפ לָאמא זיא טרעדנוהרָאי

 .רעדניק-ןסאג עקירעגנוה יד דָאהאראק ןײז ןיא ןײירא טמענ

 .ןענופעג טינ עטכישעג סצערג ןיא ךָאנ ריא טעװ םעד ןגעװ

 ."לעארויא ןָאד, ןוא "עינאּפש אנָאד. !דנוא ֹוצ סיורא לײװרעד ךָאנ ןעמוק טרָאד ןופ

 עכעלטע רעביא שימ א ןביג רימ ןעװ וא ןײיז ןָאק'ס .קיד ךָאנ רעבָא !יא ךונ סָאד

 -עקָאק וצ ןביױהעגנָא גנאל טינ טָאה סָאװ ,'סימ עדנַָאלב יד, ןגעקטנא ודנוא טמוק ,ךעלטעלנ

 ? רעטײװ טייטש סָאװ ...לטעלב א ךָאנ ןוא ."רעלטסָא ןטנאסערעטניא ,, םעד טימ ןריט

 ןעיצסיורא ךיז ןוָאל ןוא עקנירעטאק רעמערַא ןא ןועל וצ ןבעג ןעמ לָאז רשפא ,אש

 ."1 ײגוּפַאּפ םענופ לטעצקילג א

 -גנעעז א יװ רעסעב ,טפנוקוצ יד ײס ,טראוונגעק יד ײס לָאמא רע טעז טייהרעדנילב

 .רעקיד

 ,ןכאז ןלײצרעד לָאמא ןעק רע ..ןעּפעשט וצ טפָא טינ רעכײלג זיא 'ײגוּפָאּפ ,םעד רָאנ

 .(1933 ,טעגיס ,7 .מֹונ "גנאגפיוא. .רעניד .װ .רד .טשעראקוב) .'ןדעי טינ ןלעפעג סָאװ

 ריפסיוא ןיא רעבָא ,ךיוא תונורסח עסיװעג סיוא טצעז טנעונעצער רעטײװצ א

 :רע טביירש

 -עיורט טימ רעגאלש ןופ גנוטפעהאב ריא ןיא ראברעדנוװ יא םלאה .מ ןופ קיזומ יד,

 -עגסיורא-שימטיר רעדעי ןיא טנאה עשירָאסישוער יד קראטש ךיוא טליפ ןעמ .ןוגינ ןסיז-קיר

 .ןבראפ-ןגיובנגער ןיִא עניב יד ךיז טדָאב ןלאפנייא עלארטאעט ןיא ךייר .גנוגעוואב רעטכארב

 ןעד זיא סָאװ .קרעװ-רעטסײמ א זיא טפאשנדײל עדנָאלב יד וא ,ןרעװ טנָאטאב לָאז

 .עיטאּפא ןוא טײקסיו ליפ יוזא ,רעיורט רעזָאלצענערג !ןאראפ טינ םעד ןיא

 יד טּפיױהרעביא ,'ןייטשנייא .פָארּפ םוצ שזאסעמ רעד, דליב עלופרָאמוה עקיצנייא סָאד

 עדָא .סיורא השעמ רעמעלעכ א ןופ עניב רעד ףיוא ןעמוקעגפיורא יװ סיוא ןטכוד ,ךעלעדיי

 -עג רָאנ ,ןעגנוועג טשינ יװ עקאט טקריװ ,םויגארט טימ טּפאֹועגנָא ,ָארעיּפ רעשידיײ רעד

 ."ָאגנאט א טנוװאד

 טעז עמ ןעװ סענעצס ןאראפ .ןטנעמָאמ עקיד?קניו ענייש טימ לופ ךיוא זיא יװער יד

 .ןרָאיטקא יד טימ קיזומ יד ,ישזער יד טנעה יד ןבעגעג ךיז ןבָאה ַאד וא ,ךע:רעּפמיײשאב
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 -ידיי רעטסעב רעד גָצט וצ טנייה .עּפורט-רעלגיז רעד ןופ יװער יד טרעװ טריפעגפיוא

 ווא ןייר קיסעמשינטלעהראפ  ײז ןליּפש ןטערעּפָא וליפא .עינעמור ןיא לבמאסנא-ןרָאיטקא רעש

 ."קידתועינצ,

 עקאט ןליּפש .גנוגנערטשנָא ןוא ןליװ ןטסעב םעד ןרָאיטקא עלא ןביג יװער רעד ןיא

 .רָאטסאּפ .מ ןוא רעלגיז אנרע ליּפש ןוא ץנאט רעײז טימ ךיז ןקרעמאב סע .טקערָאק עלא

 טכוד סָאװ ,עיצקיד ענייש עקידנעגנילק סשטיװָאקרעב .א טיֿפעג ןפיוא טקריװ שיטאּפמיס רעיײז

 .םיא טבײלג ןעמ ןוא ! רעטאעט ןיא בוט-םוי זיא טנייה : ןגָאזוצנָא רעטשרע רעד

 ,טנאלאט ןשירעלטסניק ריא קנאדא ,רָאטסאּפ אליװעס :סיוא ךיז ןלייט סרעדנוזאב

 טקירד ר;נ ,טוג רָאנ טשינ טצנאט יז .רעטאעט ןרעסעב ןיא ץאלּפ א ןעמונראפ טלָאװ עכלעוו

 ןוא טײקשירעדליב ץנאט ןוא ליּפש ןזעיצארג-קידתועינצ םענעטסָאמעג-שימטיר ריא ןיא סיוא

 טקריװ יז .טסעשז םענעריובעגניא לריא ןיא סעסישאלק ןאראפ זיא סעּפע .טייקשירעלייווראפ

 .טריניפאר ןוא ליטבוס

 ,ןרעװַָארימענ .טחוש טעד ןופ טלאטשעג יד טיג ,רָאיטקא רעקיסאלקטשרע ןא ,ראבכאנ

 -יישראפ יד .ןפוא ןקידנצנעלג א ףיוא "שואסעמ-ןיײטשנײא . ןופ "?דיי א. ןוא עדרעוװ-אטרוב

 -נדײישראפ רע טיג ןטלאטשעג עקידנרעקנָא טשינרָאג טימ ךיז ןרעדנא םוצ סנייא ןוא ענעד

 וצ רעירפ סָאװ ףיוא טשינ טסײװ עמ .רעטקאראכ סנדעי ןטלאהעגסיוא ןוא קיבראפ ,קיטרא

 ,גנוװש רע זיא סיוכרוד זא .ךלוה ןײז ףיוא רָאג יצ ,טנעה ענײז ףיוא ,םינּפ ןפיוא :ןקוק

 : .גנאזעג ןוא ליּפש ,טנעמארעּפמעט

 .תולעמ ןוא תונורסח טימ ןעמוקעג "לצָאק'ס, ,טגָאזעג יװ ,זיא ןיימעגלא ןיא

 -- ?! גנוכײרגרעד א ןענעז תולעמ יד ןוא ןייז ?חומ םוצ טינ ןענעז תונורסח יד

 .(1933 ,טעגיס ,9 רעמונ "גנאגפיוא , .ןײטשניײװ .ה .ץיװָאנרעשט)

 רע .ךאלמ ביל גרוטאמארד ןוא רעבײרש רעד טשעראקוב ןײײק טמוק 1933 רָאי ןיא

 -רוטלוק עשידיי יד ןופ ןעמונעגפיוא םעראוו ןוא עסערּפ רעד ןופ טסירגאב קיצראה טרעװ

 .רעוט

 יײר א ןופ רבחמ רעד ,גרוטאמארד ןוא רעטכיד רעשידיי רעטנאקאב רעד ,ךאלמ .ל.

 טנופעג ,"געװציירק סָאגנימָאד -- ןד, ןופ רעפעש רעד ,קרעװ עטנאסערעטניא ןוא עקיגָאװ

 .עינעמור ןיא זדנוא יב טסאג סלא טציא ךיז

 טסאג רענאקירעמא רעקיטײטאב רעטיײװצ רעד ,ךאלמ .ל,רע זיא ןרעגינ .ש ךָאנ

 רעטנענ ךיז טָאה רע וװ ,רעדנעל ענעפרַָאװראפ-טייװ ייר א רעביא העיסנ א ךָאנ .רערעזדנוא

 ןטימ עינעמור ןײק טציא רע טמֹוק ,ןבעל עשידיי סָאד טרידוטש ןוא טשרָאפעג ,טקוקעגוצ

 טעז סע יװ ,ָאד ךיז ןרעטאמ ןוא ןבעל ןדיי יוזאיו ןיעב ןיע ןעז ליװ רע .קעװצ ןבלעז

 -ור ןופ סוטאטס רעשייטילָאּפ ןוא רעלערוטלוק ,רעשימָאנַאקע ,רעכעלטפאשלעזעג רעד סיוא

 ."םוטנדיי ןשינעמ

 טאטלווער סלא טאהעג טָאה גרעבנרעטש בקעי ןוא ךאלמ ביל ןשיװצ שינעגע:אב יד

 ."ןטש רעלעג רעד, לקאטלעּפס ןקידרעטעּפש םעד

 ןופ 'ןביוש  רעטשערקאוב יד ןיא ןבירשעג ןאמניילק םייח טָאה לקאטקעּפס םעד ןגעװ

 : 1937 לירּפא

 "ןטָאש רעלעג. ס'כאלמ .ל ןופ גנוטעבראאב ןײז ,סגרעבנרעטש גנוריפיוא עטסעיינ יד;

 םעיינ םעד יא ןוא סימָארּפמָאק ןשירָאסישזער ןקיליוירפ םעד יא רעטעלוב ךָאנ ןיוש טגײצ

 ךיז טָאה גרעבנרעטש ביוא םערָאװ .לארטאעט םעד ןגרעבנרעטש ןופ ּפיצנירּפ םענעמונעגנָא
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 ןיא רענאשז-רעטאעט ןשילאקיוומ ןײז ןופ לרוג םעד ןבעגוצרעביא טביולרעד גנאל ןופ ןיוש

 ןופ רגטקא םעד ,טדערעג רעטושּפ ,רָאיטקא-סקלָאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןשימייה ןופ טנעה יד

 לָאמ עטשרע סָאד ,סיײװ ךיא לפיוו ףיוא ,'ןטָאש ןלעג. ןטימ רע טָאה ,עטערעּפָא רעזדנוא

 .רָאיטקא-סקלָאפ ןשימיײײה רעודנוא -- עסעיפ א רָאנ ,יװער ןייק טינ ןיוש טרעפטנעעגרעביא

 ראפ עסעיּפ עטשרע סלא טָאה גרעבנרעטש סָאװ טקאפ םעד ןופ ךיוא יװ) ןענאדנופ

 -עטיל ...א טכארבעג ,רעליפשיוש םענעגיוצרעד סעמארדָאלעמ-עקײרעכאמ ףיוא ,רעזדנוא

 ףירגאב ןצנאג א ןכאמ טינ ךָאנ ךיז ןענָאק רימ זא ,ןעגנורדעג זיא (עמארדָאלעמ עשיראר

 .עיצולָאװע רעשירָאסישזער סגרעבנרעטש ןגעוו

 -ירָאסישזער רָאנ טינ ןיוש טגָאמראפ גרעבנרעטש וא זיא ,ןעו וצ ?ײװרעד זיא'ס סָאװ

 טעטיזָאוטריװ וצ טײגרעד סָאװ ,ןיטור-עיצאזילאער עסיורג א ךיוא רָאנ ,עיצאריּפסניא עש

 -יפשיש םענופ רעמערופ סלא ןה ןוא טסקעט ןדמערפ א ןופ רעטלאטשעגרעביא סלא ןה --

 .לאירעטאמ-רעל

 -וצ טָאד טקיטײזאב ךעלגעמ טו יװ גרעבנרעטש טָאה טסקעט ס'כאלמ .ל עגונ סָאװ

 -גערב ןשימאניד ןוא ןשיטאמארד םענענאראפ טרָאד םעד ןוָאלבעצ ןוא עלאקָאל ןוא עקילעפ

 ןכאמ סָאװ ,ןדָאויּפע עשינעצס טריפעגניירא ,ןטנעמָאמ עשיגָאלָאכיסּפ יד טפיטראפ :ףָאטש

 טליּפשעגּפָא ;גנולעטשרָאפ רעד ןופ יוב ןרעלוקאטקעּפס ןוא ןעקנאדעג ןצנאג םעד רעפעילער

 ,םוילאער ןטכע ןופ ןגָאלאיד ןופ רעדליב טלקײקעגנײרא ,"םיאמט- יד טימ סענעצס-קסעטָארג

 -רעכעל סָאד טלײשעגסיוא ,טקעפע ןשימַאק ןבירטעגרעביא טימ עיצאוטיס א ןכָארטשעגרעטנוא

 -גײא ןופ םזיוװיטיזָאּפ םעד טרעגײטשעג ,עריטאס רעפראש טימ עשירעכערב-בראפ ןוא עכעל

 רעפסצמטא .ןטנעצקא עשיגארט ערָאװ ןבעגעג טקילפנָאק ןשיטאמארד םעד ןוא ןרוגיפ ענלעצ

 טסנוקנײלק ןטשרעהאב טוג יווא םיא ןופ רשד ןופ ןעלטימ יד טימ טריוילאער "לויה, םורא

 ,קיטסאלּפ-קיזומ ןופ ליפשנעמאזוצ ןשיטעטניס-שינָאמראה ךרוד :וניהד ןוא רענאשז-עניב

 .טכיל ןוא רָאקעד

 בילוצ ראפעג א טרעױלעג טָאה סע וװ םוטעמוא זא ,ןקרעמאכ וצ ןעװעג ו!יא ללכב

 טימ ןפלָאהעגסיורא ךיז גרעבנרעטש טָאה ,ףָאטש ןשיטאמארדָאלעמ םענע:ירטעגרעביא םעד

 רעד ןסעגראפ םוצ טינ ויא סע .ןטנעמעלע-רעטאעט עשינאגרָא ענייז -- קיטסאלּפ ןוא קיזומ

 (לאט ידיס ןופ טריטערּפרעטניא) עטיזַאר ןגעװ טקא ןטשרע ןופ ויטאטיצער רעשילאקיזומ

 .םייה רעד ןופ ןפיולטנא ריא ןגעװו *עלאגוק, רעטכיד םעד טלייצרעד

 -טא רענעפאשעג רעד ךרוד ןוקית א טמוקאב טנעמָאמ םעד ןופ עשיטאמאודָאלעמ סָאד

 -גירּפ ןפיוא טיובעג ןעװעג זיא טקא רעטשרע רעד ןעװ רעבָא .טעטיוװװיאנ-לטעטש ןפ רעפסָאמ

 -גרעטש ךיז טָאה ,םוילאער-סגנומיטש רעשיקסוואלסינאטס אלא ,רעטאעט-רעפסָאמטא ןיפ ּפיצ

 טכײל ןוא ףָאטש-עידעמָאק ןטריטנעצקא-שיריל טימ ןפלָאהעגסיורא טקא ןטײװצ ןיא גרעב

 .רעטכעלעג ןכעליײרפ ןשימרוטש עמארדָאלעמ רעכעלגנירּפשרוא רעד ייב ןגירקעגסיורא

 -ינאגרָא-טוג א ןיא טגײטש רוטארעפמעט עשיטאמארד יד וװ ,רעדיוו טקא ןטירד ןיא

 טָאה ,לאניפ םוצ טמוק עמ ןעװ ןוא קינכעט-ָאניק גרעבנרעטש ןייש טצונ ,ָאדנעצסערק ןטריז

 .םליפ-גנאלק א ײב טציו עמ זא ,ליפעג סָאד רעדעי

 ײב תעשב .רעטאעט שיטסאטנאפ סגרעבנרעטש ןצנאגניא ןיוש ויא סָאד -- לאניפ רעד

 -ער ,סָאש-רעװלַָאװער א זיא קילּפער עטצעל ריא ןוא דרָאמטסבלעז ןידלעה ןײײז טייגאב ן'כאלמ

 יד זיא ענעצס-עיזיוו-תורכיש עקיזָאד יד .ענעצס-ןסאמ עטנאניצולאה א גרעבנרעטש טריזילא

 רעטצעל רעשיגארט רעד ,עסעיּפ רעד ןופ ןשזאנָאסרעּפ עלא ןופ עדאליפעד עשיראמשָאק
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 ווא ןדניװשראפ רעטסנעּפשעג יד ןעװ .לרֹוג ןשיטאמארדַאלעמ ריא טימ ןידלעה רעד ןופ ץנאט

 .עיסקעלּפַאּפָא ןופ טיוט לעטָאפ ןיא יז טציז -- טכיל לאמרָאנ ןבעגעג טרעװ סע

 ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,לאניפ א ,ןרעװ ןסעגראפ טינ גנאל ןָאק סָאװ ,לאניפ א !יא'ס

 .גרעבנרעטש בקעי רעלטסניק-ישזער ןסיורג ןופ םתוח םעד

 -ישזער יד רָאנ טינ ,גנוטכיד סגרעבנרעטש טרעביפ גנולעטשרָאפ רעצנאג רעד רעביא

 טסקעט ןיא ענייז ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ ,טרָאװ ןיײז ןופ עיזעַאּפ יד ךיוא רַאנ ,עשירַאס

 ,עדאנערעס ןוא ןװיטָאמ-ָאגנאט ןסָארטאמ ןוא םי יד .רעדיל עשירעטסיימ ענעטכַאלפעגניירא

 ןוא עטיזַאר עסייװ יד סָאװ ,דילגיו -- "סייװ רעדָא ץראווש , סָאד -- טָארטסקָאפ-ןסאר רעד

 -ײט , רעד ןופ אבמור עשידיי יד ,דניק ןטעטראוורעד רעײ); ןעגניז עװליס ר"ד רעצראווש רעד

 -רעד טגנידאבמוא ןפראד -- ץנאט-ןטיוט םעד ןופ אבמור-תורכיש יד ווא ענעצס-"ןעקנירט

 .ןרעװ טנאמ

 טָאה גרעבנרעטש סָאװ ,ןסראפ ןוא ליטס ןופ ןשימ עשינעמכאפ סָאד רָאנ ?לכה-ךס רעד

 לאירעטאמ-רעליּפשיוש ןוא ףָאטש ןשיגרוטאמארד םעד-ָא יינ ןפלָאהראפ םיא טָאה ,טכיורבעג ָאד

 .קיטש-סקלָאפ-ומכ א וצ *ןטָאש ןלעג, ןופ גנולעטשרָאפ יד ןבייהוצפיוא

 רעודנוא רָאנ לָאז זא ,טשרע טזײװאב סגרעבנרעטש גנוריפפיוא-רעטאעט עײינ ידִ-ָא

 טלָאװ ,עזאב-סטעברא עקידנעװטיונ ןוא הביבס עקירעהעג ,ןעלטימ עקיסאּפ יד ןבָאה רָאסישזער

 גרעבנרעטש ןכלעװ ףיוא ַאװינ םעד וצ ןעמוקעגקירוצ לענש עינעמור ןיא רעטאעט עשידיי'ס

 .ןביוהעגפיוא טאהעג זיוש סע טָאה ןילא

 ףוס-לכ-ףוס זומ -- עינעמור ןיא רעטאעט עשידייס ןעיובפיוא קירוצ ןופ עגארפ יד

 ! םויה-רדס ןפיוא ןרעװו טלעטשעג שיגרענע

 ןבעג ראפ עּפורט-לאט ידיס רעד חוכ-רשיי א טינ טמוק סע זא ,טינ רעבָא טסייה סָאד

 -מיײשאב טָאה לאט ידיס ןירעליּפשיוש יד .ישזער סגרעבנרעטש וצ ךיז ןסאפוצוצ ימ יד ךיז

 וצ אולּפמא-עטערעּפָא ןופ גנאגרעבירא רעד ןעגנולעג !יא ריא זא ,ןזיװאב זדנוא ךעלרעּפ

 .טסנוק רעשירעלעטשראד רעטסנרע

 ווא לאדנעװעל גרָאעג סרעלָאמ יד ןופ ןעמענ יד ןרעװ טנאמרעד ןטוג וצ ךָאנ ןזומ סע

 ,םלאה סקאמ רעקיזומ ןטבָאגאב רָאג זיב םענופ ןעמָאנ רעד -- ןורחא-ןורחא -- ןוא רעגניבור .מ

 -ידי רעד ףױא ןה ןוא רעשינעמור רעד ףיוא ןה רעטעבראטימ רעקידנעטשאב סגרעכנרעטש

 .*עניב רעש

 :לאט ידיס ןופ ןטײקיעפ עשירעלטסניק יד ןביוהעגסיורא ןרעװ סעיזנעצער ליפ ןיא

 עסיורג ,ןטייקיעפ ןוא ןטעטילאוװק עשילארטאעט ךסא קפס ילב טָאמראפ לאט ידיס

 ריא .ןטפַאשנגיײא! עטוג ערעדנא ךסא ךַאנ ןוא טנעמארעפמעט ,עניב רעד וצ טפאשנדײל

 פבמאסנא ןוא ראוטרעּפער ריא סָאװ ,סָאד זיולב זיא ןעמעלא ײב ןורסח רעטסערג רעקיצניײא

 -עלטסניק-לאטנעמירעפסקע רעקידנגײטש-ץלא ריא ראפ וויטקורטסנַאק ןוא שינַָאמראה טשינ זיא

 .טײקכעלנעורּפ רעשיר

 ריא טימ ןריא טירטפיוא ןדעי ךרוד טפאש לאט 'דיס סָאװ ,רעדנווו רעשינעצס רענעי

 עטסקראטש ריא עקאט ךָאד ?יא עטערעּפָא רעד ןיא טײקכעלמיטסקלָאפ ןוא תוטשפ רעקיצראה

 -טעװעקיטשעג עזָאלטלאהניא א בגא) "עקטנאידעמָאק יד , רעגייטשא יז טליּפש .טייקיטראנגייא

 עקינײא ןוא ןרעמונ גנאזעג ענײש ךסא טימ רעבָא ,עידעמַָאק-שאמשימ עטעוװערטסיימעג

 ךיז טזײװאב ןוא עלָאר ריא ןיא ןבעל ןוא המשנ ןײרא יז טזָאלב .(רעדליב עטנאסערעטניא

 .ןעניֹוניא ייברעד טָאה יז .סעיצאערק עקיבראפליפ עלעניגירָא-רעײז עקיניײא ןיא זדנוא ראפ
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 ידכב .לגײא ןא ןופ קנווו םעד רעקראטש ןשירזממראפ טשינ ,?סיפ א קירעביא ןבײה וצ טשינ

 יד ּפָא קראטש ךיוא טיה יז .דנוש ןוא רעטאעט ןופ ץענערג יד ןענאפשוצרעבירא טשינ

 קידנטראװ טשינ ,טרָאװ ןדעי ןופ ,ץאז ןטגָאזעגסירוא ןדעי ןופ טייקכעלדנעטשראפ ןוא טייקנייר

 טשינ .םלוע-רעיושוצ ןטרעטסײגאב םעד דצמ ןטקעפע זיא טינ'ס ערעסָאװ ,ףיֹוא ייברעד

 ראפ ןרעװ טצצעזעגסיוא טשינ ןָאק ליומ סלאט ידיס ןיא טרָאװ שידיי א סָאװ ,ףיורעד טקוקעג

 וצ ךעלגעמ טײװ יװ ךיז יז טימאב ,טלּפירקראפ ןוא טעשטעילאקעצ ןרעװ ןופ ראפעג רעד

 עשידיי-קיטפאז טגָאזעגסיורא סָאד ןקישיילפאב ֹוצ ידכב ,טסעשז ןוא קימימ טימ רעמ ןטעברא

 .טרָאװ

 ןוא ,נרעככורפאב ןוא טגינעג קראטש שירענַָאיזוליא ןוא ליטבוס ,זעיצארג זיא יז

 וצ ןופ דוס םעד ךיוא טסײװ יז .זיײװסיורא ןטסנעלק ןופ גנורישזראש עדעװטצעי סיוא טדיימ

 ווא ןסאפניירא ,ןריטנעירַא טוג ךיז ןָאק יז -- עסעיּפ רעד ןופ תונװכ סרָאטיוא ןיא ךיז ןפיטראפ

 "ןלָאר סלבמאסנא ןצנאג םעד ןיא ןוא עריא ןיא ןבעלטימ

 :ןבירשעג רעיצקאס לטצמ רעטכיד רעד טָאה ,לאט ידיס ןופ גָאט-ןריובעג ןט-50 םוצ

 סָאד ןגָארטעגמורא ךיז ןבָאה סע רעכלעװ ןיא ,רעפסַָאמטא רענעי ןיא ךיז ןאמרעד ךיא;

 ריא וצ .טריטויבעד טָאה לאט ידיס ןעװ ,דָאירעּפ םענעי ןוא עינעמור ןיא סעּפורט-רעדנאוו בור

 ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד טצאשעגּפָא קיטײצטכער טָאה יז זא ,ןרעװ טגָֿאזעג ףראד ביול

 רעקידנגײטש רעד ןופ אצוי-לעוּפ סלא ,ןשטנעמ-לקלָאפ ןופ ןיזטסווואב ןיא ןעמוקעגרָאפ

 יד ןופ ןכוזאב-לָארטסאג יד ןוא "רענליװ, יד ךָאנ זא ,ןענאטשראפ טֿאה יז .גנוגעוװאברוטלוק

 טשינ רעמ ןעמרָאפרעטאעט יד ייס ןוא ראוטרעּפער רעד ייס ןענָאק ןעייפירָאק-עניב עשידיי

 .ןעגנורעדָאפ עשיטעטסע עײנ ןעםוקאב טָאה סָאװ ,רעיושוצ םענעסקַאװעג-קיטסיײג םעד ןקידירפאב

 ןוא רעטכיד ןטימ שינעגעגאב ריא טלָאמעד רָאפ טמוק ,קילג ריא וצ ,קיטײצטכער ןוא

 רעטנוא ןרָאי-סגנופאש ןוא גנולענק יד יז טנאמרעד ץלָאטש טימ .גרעבנרעטש בקעי רָאסישזער

 ,ןלַאר ריא ראפ טעװארּפעגוצ ןוא טכוזעגסיוא ,ךיז ןעניפעג ןפלָאהעג ריא טָאה רע .החגשה ןײז

 ,גנובאגאב ריא ןופ ןטײו עקיטפערק עלא ןקעלּפטנא וצ טײקכעלגעמ א ןבעגעג ריא ןבָֿאה סָאװ

 ,'רצוא. םוצ *ןטָאש ןלעג; םענופ .טעטילאודיווידניא ריא סָאמ רעלופ רעד ןיא ןקירדסיוא

 עקידרעװקרעמ יד ןיא ןלָאר רעקילדנעצ ןוא "בלאק עשַאי, וצ "קארקישטאראק ןופ עשאכ; ןופ

 ןשיראטנוב טימ ענעדָאלעגנָא ,עשיַָארעה ערעדנא ,עשירעגיײטש עקיניא -- ןכאז-טסנוקניילק

 .י'טלָאװער ןוא סָאטאּפ

 עינעמורןיא רעטאעט ןשידיי ןטוג ןופ ןטנעמָאמ עטסקיטכיוװ יד ןכיירטשרעטנוא םעד ןופ

 ךיוא ןרָאװעג טליפשעג טשינ ןענעז ןרָֿאי יד ןיא זא קורדנײיא רעד ןעמוקאב טשינ ךיז ףראד

 ןעװעג ןענעז סע .נֹרעװ ןשירעלטסניק ןוא ןשיגרוטאמארד ןטפאהלפייװצ א ןופ ןעלקאטקעפס

 געװ םעד ףיוא ןעגנאגעג קיליװיירפ לָאמוצ ןענעז סָאװ ןטנעצודָארּפ "טסנוק, עלאקַאל עכלעזא

 ףיוא ןעניד ײז זא טנײמעג טסנרע עקאט סע ןבָאה עכלעװ ערעדנא ןוא רעטאעט ןשירחוס ןופ

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןפוא םעד

 ןרעה טוָאלעג ךיז ןבָאה עכלעװ ןעמיטש ענעי קיטכיװ זדנוא ראפ ןענעז ָאד ךיוא רעבָא

 םענופ עיסימ עתמא יד ןענאטשראפ ןבָאה ןוא עניב רעשידיי רעד ןופ רעבראדראפ יד ןגעק

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןיא עיציזַאּפ עקיטכיוו סלא רעטאעט ןשידיי

 -אּפ .י רעבײרש רעד טָאה ,טכאמ רעד יב ןעװעג ןיוש זיא רעלטיה ןעװ ,1933 רָאי ןיא

 ערעדנא םוש ןײק זיא ןדנאטשמוא עכעלטנרָארעסיױא יד בילוצ, ,זא קידנריטאטסנָאק -- רענ
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 א ןופ טײקיטכיװ רעד ףיוא טײקמאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג -- "ךעלגעמ טשינ טעברא-רוטלוק

 :רעטאעט שידיי ךעלטפאשלעזעג-לערוטלוק

 א יב ןטלָאװ סָאװ ,ןטײקיעפ ענעריובעג רעקיניײװ רעדָא רעמ טימ ,ןטסיטרא ןאראפ.?

 ןרעװ יז .ןצונ ךסא טנָאקעג רוטלוק לסיבא טימ ןוא גנודליבסיוא רעשינעצס רעקירעהעג

 ןעמ ףראד םלוע םעד וא ,ףירגאב ןטימ ןגיוצרעד ,דנוש ןטסניימעג ןיא ןצקנורטרעד רעבָא

 .ןגיוא יד טימ ןעקניװ שירוממ וומ עטערבוס יד זא ,הפ-לובנ ,ןציוו עליופ טימ "ןעמענ;

 עטסקירדינ יד ןצײר וצ ידכ ,ןעלטימ עלא ןדנעװנָא זומ ,ץרוק ,סיפ עטעקאנ טימ ןצנאט

 .רעיושוצ םענופ ןטקניטסניא

 .ןרָאטקעריד-רעטאעט ערעזנוא ןעײטש ,ןטסיטרא יד יוװ ָאװינ ןקיטסײג ןבלעז ןפיוא

 ,רעבײרש ןשידיי םוצ ,טרָאװ ןשידיי ןטקורדעג םוצ ,טסנוק וצ גנויצאב עטסדנימ יד טשינ

 -טניפ א טעמכ ויא רעבײרש ןשידײײ םוצ רָאטקעריד רעטאעט רעזדנוא ןופ גנויצאב יד : ךפיהל

 -טעטינאס םוצ רעדָא ,רָאטּפעשטערּפ-רעײטש םוצ רחוס םענופ לשמל יװ עכעלנע ןא ,עכעל

 ...רָאטקָאד

 טשינ סָאװ ,שינעקישנזג ןא סלא טארעכיל םעד טכארטאב ,רָאטקעריד-רעטאעט רעד ,רע

 -נעטערּפ ןוא תוצע ענעדיישראפ טימ רע טמוק "רחסמ; ןיא טגײלעגניײרא טשינרָאג קידנכָאה

 .סעיציבמא עשילארָאמ םוש ןייק קידנבָאה טשינ ...ןטפעשעג עדמערפ ןיא ךיז טשימ ,סעיצ

 -הצע, עניוזא ןײז וצ לטבמ ןגינעגראפ סָאד ןעניגראפ ךיז רע ןָאק ,עסאק על'פ יד ץוחא

 ."רעבעג

 עניוזא ןענעז ,ןרָאיטקא ןופ טײקנסיװמוא ןוא טײקטריזינאגרָאזעד ,טייקנסירעצ אזא ייב

 ...ןטסיטרא עניוזא - ןרָאטקעריד עניוזא ייב ,ךעלגעמ ןרָאטקעריד

 ןעו ,טנײיה יװ רעטאעט עשידיי סָאד טאהעג קיטיײנ יוזא טשינ רימ ןבָאה לָאמנײק ןוא

 .ךעלגעמ טשינ טעברא-רוטלוק ערעדנא םוש ןייק זיא ןדנאטשמוא עכעלטנרָארעסיױוא יד בילוצ

 ,דניצא יו רעטאעט שידיײי טוג א ראפ טײהנגעלעג עקיטסניג אזא ןעװעג טשינ ויא לָאמנײק ןוא

 -רעד טנאלימיסא ןטסנסיבראפ םעד וליפא ןבָאה דנאלשטייד-רעלטיה ןיא ןשינערעקרעביא יד ןעוו

 ןענעז ןזיװעגנָא ןוא .ןטרעװ עקיטסײג ענעגיא ךָאנ שינעפרנדאב סָאד טקעװעג ןוא טרעטיש

 ענעגײא יד ףיוא ןטסיטרא ןוא סעּפורט עשידנעלסיוא ראפ טָאבראפ-רָאפניירא ןכַאנ ,טנייה רימ

 .תוחוכ

 !ןָאט וצ סעּפע ןעו ןעמ זומ

 סעיצוטיטסניא ןוא רעוט-רוטלוק ,רעבײרש ערעזנוא ןופ בכוח רעטסקילײה רעד זיא סע

 -פיוא,) ."עטסלעוטקא ןוא עטסקיטכיװ יד ןופ עניײא זיא יז .ןקיטפעשאב וצ עגארפ רעד טימ ךיז

 .(1933 ,ינוי ,טעגיס ,2 רעמונ ,'גנאג

 -סיוא ןופ עילאווכ רעד ןגעק ןטערטעגסיורא גרעבנרעטש בקעי זיא ףראש סרעדנוזאב

 :עינעמור ןופ עניב עשידיי יד טציילפראפ טָאה סָאװ טעטיראגלווו רעשידנעל

 "עיונעצער-רעטאעט א יװ ,רעמ רשפא ןוא רעקיניײװ רשפא?

 -דנוש רעזדנוא ןופ לדיל טלא ןא ןופ טמאטש סָאװ ,עבטמ יד ָא ."עקירעלָאכ-עקירעמא;

 ןעז וצ טהנגעלעג יד ןבָאה רימ לָאמ לפיוו ,סיוּרא שיטאמָאטיױא טגנירּפש ,רצוא-רעטאעט

 ךָאד) ןװיאנ םעד ןיא ...עקירעלָאכ-עקירעמא. ."ּפָארוי, ןיא רעטאעט שידיי ןליּפש "עקירעמא-

 ןיא -- יוזא .שינומה עטבילראפ-גנוי יװ ,הכרב רעד טימ הללק יד ןריטעקָאק ,םארג (ןטסובָאר

 יא ,ץנאטסיד רעקיטנײה רעזדנוא ןיפ ןצפיואב -- ןומה רעמ טשינ -- רימ רעבָא ,לדיל ןטלא
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 ,ןװיטימירפ םעד ןיא טקעטש סָאװ ,הכרב ןרעק ןטנוזעג םעד יא ,הללק ןרעק ןטנוזעג םעד

 ."עקירעלָאכ-עקירעמא, :גוויז-רעטרעוװ ןכעלקילג

 -ירעמא-שידיײ רעד וצ רָאנ ,ללכב עקירעמא וצ טשינ ײברעד ןטכארט רימ ,טגָאזעג יװ

 .טיײצ עטצעל יד הכזמ טפָא זדנוא זיא עמ רעכלעוו טימ ,עיצקודָארּפ-רעטאעט רענאק

 א ויא ,"'עיצקודָארּפ; רעד טָא ףיא קיטײצכײלג טבעװש סָאװ ,הכרב רעד טימ הללק יד

 .םעלבָארּפ -- ןינע רעטריצילּפמָאק רָאג זיב

 ןוא רָאיטקא ,רָאטױא ןשיװצ תוכייש עדליװ ,ןגָאז ןַאק'מ ,עכיילג טשינ סָאד ,סנטשרע

 (עסערּפ ןוא רוטארעטיל רעשידיי רעקיטרָאד רעד יבגל) רעטרעקראפ רעד ,סנטייווצ .םוקילבוּפ

 .ןליּפש-טסאג עלארטאעט יד טָא ןופ ןעמוקאב רימ סָאװ ,סורג-רוטלוק

 -אקירעמא קנילפ א ,רעטאעט-אצינגישז ןיא ,טשעראקוב ןיא זדנוא ייב טציא טליּפש טָא

 -טּפיוה רעד רע זיא לָאמ סָאד .דלעפנייש איאמ ןוא ןָאסבָאקאי גניווריא : לרָאּפ-ןרָאיטקא רענ

 רעד. -- "לדימ עסיז סַאד. טָאטשנַָא -- עסעיּפ יד עקאט טסיײיה .טרידנוקעס יז ןוא רעקאנק

 .טריטנעלאט -- רע זיא ,טלושעג (ןצנאט םייב טּפיוהרעביא) זיא יז ביוא לייװ ..."רוחב רעסיז

 -סעב ענייז ןיא רע זיא ,עטענָאיראמ-ײלעצרַאּפ א -- ןטנעמָאמ עטסעב עריא ןיא -- זיא יז ביוא

 .שטנעמ-ימוג א-- ןטנעמָאמ עט

 רעביא לרָאּפ עקיטרעװסנבױל ןוא עשירפ סָאד טָא רעבָא זיא ?אה -- ןועדָאמ ,ךיז טכאד

 יד טרָאנשעגפיונוצ טָאה סָאװ (ןשילאקיזומ ןה ןוא ןכעלטרעװ ןה) ,טסקעט ןקידלטב-רבע םעד

 רעטאעט-דנוש ןשידיי ןיא ןרעה ןוא ןעעז רימ עכלעוװ ,סעיצאוטיס ןוא ןציו עטסנבירעגּפָא

 .וו.א.א ןרעניײטאל ןופ

 -יומ רעדָא ,עקטערעּפָא רעגנירג א ןופ "רוטארעטיל, ןעגנאלראפ ןופ טייוו ןענעז רימ

 ךָאנ טעשטפיוװסעגסיוא טרּפ םעד ןיא ךיז ןכָאה ,עינעמור ןיא ַאד ,רימ .עידעמָאק רעשילאק

 עיצאלוטיּפאק עזָאלװרעזער יד שיליכשמ לסיב א עקאט זדנוא טנײש ראפרעד ןוא ,עשראוו ראפ

 -סײװ ארַָאד יצ ,ןאמסעק ילענ א ...יפלכ ,טסיצילבוּפ ןוא רעטכיד ןשידיי ןשיליױּפ םעד ןופ

 .לשמל ,ןאמ

 -טראקשופ םעד ןשיװצ םוהת רעד זיא עקירעמא ןיא :ןסעגראפ טשינ ףראד ןעמ לייוו

 -רעטאעט ןטנאקאב םעד טבײרש עמ ןכלעוו ראפ ,םלוע-"סעטאמש.; ןקירביא םעד ןוא רעלדעּפ

 סע ןכלעװ וצ ,טנעגילעטניא ןוא רעטעברא ןשידיי ןקיניוטסוװאב םעד ןשיװצ ןוא ,טסקעט

 -- ,ךיז טימ טגנערב ךעלנעזורעּפ רָאיטקא רעד סָאװ ,עשירפ סָאד ןוא טנעלאט רעד טרילעּפא

 .ו.א.א עינעמור ,עיצילאג ,ןליופ ןיא זדנוא ייב יװ ,רעפיט ליפ

 רעשיַָאטעג קפס םוש ילב ויא סָאװ ,עקירעמא ןופ ָאטעג רעשידיי רעד ראפ וליפא רָאג

 עטלא. ריא ןיא ןוא ,רעשוהתה-םלוע קיטסײג ליײװ) ,סָאטעג עשיעּפָאריײא-חרזמ ערעזדנוא ןופ

 -"סעטאמש. םעד עגונב עגארפ רע/זדנוא טבײלב ,רעטרילָאזיא ,רעטמעלקראפ טפאשקנעב-םייה

 -אּפש יוזאיוו ,ןתמא ןיא ןוא .עגארפ א -- ,רעטאעט ןשידיי ןיא טרינימָאד סָאװ ,רעד סלא םלוע

 עלא יד ןופ טסניד ןיא טנעלאט םענרעדַאמ רעײז ןרָאיטקא עשירפ ,עגנוי עלא יד טָא ןייא ןענ

 ןופ רעטלע ןיוש ןענעז עכלעװ ,ןטעלּפוק-"עוואקישט-הוח; ןוא "ארוב-הרות, ,"לרכז-לרוחב;

 טשינ ויא ,הרוחס יד טָא טלעטשאב סָאװ ,םוקילבוּפ-גראװכָארב סָאד טָא ביוא ,ןעבַאב רעיײיז

 יװ ,רעטנעצ-רוטלוק םעגרעדָאמ ,ןטסערג רעזדנוא ןיא סָאבעלאב רעטסוי א ךָאנ שיטקאפ

 ? קרָאי-וינ

 -טסנוק סצראווש סירָאמ ןופ טנעמילאפ ןגעװו העידי עטצעל יד טשינ טקיטעטשאב יצ ןוא

 טרַאד טצָארּפש ןדָאג א ראפ עשז-סָאװ ףיוא ? ערעזדנוא הרעשה עקירעיורט יד ַא ,רעטאעט
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 ,ןןורחא -- ןוא ,ןטפאשלעזעג-רוטלוק יילרעלכ ,ןזעװ-לוש ,עסערּפיגנוטכיד עשידיי עכײר יד

 ? "טייהיירפ, רעד םורא ןוא ןופ עוװיסנעּפָא-רוטלוק עקיטכעמ יד -- ןורחא

 טריפ רעכלעוו ,ךוטסאפ-ףשכמ ןופ ליומ ןיא לפייפ-רעטאעט סָאד :ץורית רעד זיא

 -רעטצניפ רעד ןופ שיטענגאמ טיצ -- לימ העד ןופ /ײמ יד סיורא דלעפ ןיא ןליפש ןייז טימ

 םעד ןופ ןרָאװעג טריראב טשינ ךָאנ ןענעז סָאװ ןטכיש-סקלָאפ עטײרב ענעי סירא שינ

 -מא רימ ןעעז לעטאעט ןופ לגיּפש ןיא .םַארטש-רוטלוק ןקידנסיר ךיו יז וצ ,םעניימעגלא

 ,רָאטקעשזָארּפ ןקידנלאפ-טיײײװ ןקראטש ןײז רעטנוא ,ןעגנוגעװאב עלאיצַאס עלא ןטסרָאלק

 .עסאמ-סקלָאפ עצנאג יד טקעדעגפיוא יײרפ ןיא ןטכילאב דימת טרעוו

 רעשידיי ןײד ףיוא קיטיײצכײלג טבעװש הכרב א טימ הללק א .עקירעלַאכ-עקירעמא

 ,ןןצנאג םעד ןופ עש המח-יוקיל סָאד יא ,עקינוו סָאד יא רעכלעװ ןיא ,עיצקודָארּפ רעטאעט

 -ָאש ןיא ןוא טכיל ןיא ,עניז עלא טימ -- רעגאל-ָאטעג ןשידיי רעקרָאי-וינ ,םענדָאמ יוזא

 .טשעראקוב "רעטרעװ עטלײצעג,) ."ןטסטלובמא ּפַא ךיז טלגיּפש -- ןכאלפ עקידנגיל-ןט

 (.רעגנאמ קיציא :רָאטקאדער

 ןיא טלקיװטנא רעמ ךיז טָאה ןבעלרעטאעט עשידיי סָאד זא ןרעװ טגָאועג ףראד סע

 ערעדנא ןא .עװָאדלָאמ ןופ טעטש יד ןיא ןוא -- טשעראקוב - טָאטש-טּפױה רעשינעמור רעד

 -נונעכייצראפ יד טכיזניה רעד ןיא ןענעז קידנגָאוליפ .עינאװליסנארט ןיא ןעװעג זיא עגאל

 רעד ,לעארזיא .ד .י רעטעגיס םעד ןופ "עינאװליסנארט ןיא רעטאעט שידיי רָאי ןצפופ, ןעג

 :"גנאגפיוא, ןופ רָאטקאדצער

 לעוטקעלעטניא .קיבראפ נוא שיטסימ רעײז זיא עינאװליסנארט ןיא הביבס עשידיי יד,

 עכלעוו ,ןלארטש-הלכשה : עטשרע ענעי .שייוג-שיראידאמ ןוא םורפ-שידיסח ,וויטימירפ ןוא

 -כורפאבןוא טנוזאב ןצניװָארּפ עשירָאטאלימיסא עטסענאטשעגפָא יד קיצנאוצ רָאי א טימןבָאה

 טינ ךיז טנאק ןקיזָאד םעד ןיא טציא זיכ ןנָאה ,גייטשפיוא-רוטלוק ןכעלטלעװ-שידיי א טימ טרעּפ

 ןקידלסעבעלאב טימ עניוװָאקוב ,עילידיא ןוא ּפעטס טימ טצייוו עיבאראסעב ביוא .ןויוואכניירא

 "ףוטאטקיד, יד גָאט ןקיטנייה ןפיוא ויב ךָאנ ָאד טעװעדליוװ ןוא טנאּפש ,םויטנעגילעטניא ןשידיי

 .עטָאּפאק רעלאקירעלק רעד ןופ

 .סעירָאגעטאק ענעדיישראפ ןיא טלײטעג זיא עינאווליסנארט ןיא גנורעקלעפאב עשידִיי יד

 ןיא ןדיי לָאצ רענײמעגלא רעד ןופ טעדליב סָאװ ,טכיש רעװיטאוורעסנָאק-םערטסקע ןא ןאראפ

 ןאראפ ךיוא ןענעז עװיטאװרעסנָאק עקיזָאד יד ןשיװצ .טנעצָארּפ קיצכעז א עינאווליסנארט

 קיצרעפ עקירעביא יד .עמורפ-לענָאיצידארט ןוא עשידיסח-שיטאנאפ :ןטנעמעלע יילרעייווצ

 .ןדיי ,עשטייד-בלאה. ןוא ןטנאלימיסא ןענעז טנעצָארּפ

 טינ לָאמנײק ָאד זיא רעטאעט שידיי ראפ טיבעג טוג רָאג א זא ,ןייטשראפ וצ ךָאד זיא

 עיצידארט-רעכעלרעטלעלטימ ןופ העפשה רעגנערטש רעד רעטנוא טגיל עסאמ א ביוא .ןעװעג

 סָאװ ,רעטאעט שידיי יבגל טײיקיטליגכיײלג יד ןלעטשוצרָאפ גנירג ךיז זיא ,עיצאלימיסא רעדָא

 (!טנייה ךָאנ ךיוא ןצניװַארפ עקירעביא יד ןיצ וויטאלער ןוא) .ןרָאי טימ קירוצ ,לָאמא ָאד טָאה

 .טשרעהעג

 עקידרעירפ ןיא רעטאעט עשידיי סָ}ד טָאה טײקיטליגכײלג ןוא ץנארָאנגיא רָאנ טינ רעבָא

 םעד ףיוא עירָאטירעט רעװיטימירּפ קראטש-רָאג ךָאנ טייצ רענעי וצ ,רעקיזָאד רעד ףיוא ןרָאי

 יד דצמ ןעגנוגלָאפראפ ןוא ןפמאק עקידתונשקע ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז רָאנ ,טנגעגאב ,טיבעג

 לייו ,םירוסיא; עקידפהנומשלפכ עבראה טימ ןײז לבקמ קידנעטש יז ןגעלפ סָאװ םינבר

 עטשרע רעײז זיא ,ןסאג יד ףיוא ןשיפא-רעטאעט יד טקרעמאב רָאנ ןבָאה םידיסח יד ביוא
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 טינ עקאט טָאה יבר רעד ןוא ."רוסיא- ןא ןבעגסיורא ןגעװ ןיבר םוצ ןפיול ןעװעג טעברא

 עײרטעג ענײז ןופ ןשטנוװ יד ןעמוקעגכָאנ ןוא םימורח ןוא םירוסיא טימ טעװעלאשזעג

 .םידיסח

 -סערעל ןוא רעמָארטש ,ןירב ,גנערטש) עינאוליסנארט ןיא עּפורט עשידיײ עטשרע יד

 ןיא ןזיװאב ךיז טָאה ,ראוטרעּפער ןרענײמעג ךָאנ ןוא לבמאסנא ןכאװש רָאג א טימ ,(וק

 ןקיזָאד ןראפ ןעמָאנ ןרעקיסאּפ ןייק ןענופעג טינ טַאה םוקילבופ-רעטאעט סָאד .1919 רָאי

 ןרעטעּפש רָאי א ךרעל טימ ,ךַָאנרעד דלאב ."סרעגניו עשיליוּפ , יװ ,לבמאסנא-רעטאעט

 ןַאמָאלַאס טימ שארב ,עינאװוליסנארט ןיא לבמאסנא-ןטערעּפָא רעטײװצ א ןיוש טרילָארטסאג

 -:סּפ יד טנעקעג טוג טָאה רעכלעוװ ,רעמָארטש רָאיטקא רעקיזָאד רעד .רעמָארטש אראלק ןוא

 -יאנ םעד ןצאשּפא יונעג טנָאקעג ןוא ןדיי רעינאװליסנארט םענופ טעטילאטנעמ ןוא עיגָאלָאכ

 ןדעיא טימ ָאד ןעװעג זיא רע סָאװ םעדכרוד ,םלוע-רעטאעט ןשידיײ םעיינ םענופ קאמשעג ןװ

 ןוא עקידײל טימ טרעטיפעג הלחתה רעד ןיא ןיוש םלוע םעד טָאה ,"'טארב-שאנ, רעצנאג א

 טָאה רע .ןעװעג רבחמ טָאה ןחדב א סעפע רעדָא ןיײילא רע סָאװ ,סעטערעּפָא-דנוש עקיטשינ

 עשידיסח ענײש ןעגניזעג יײז טָאה ןוא ןעמענ ֹוצ םלוע םעד סָאװ טימ ןענאטשראפ רעבָא

 זיא טײצ רעצרוק רָאג א ןיא .קיזומ ןוא ךעלצנעט עשידיסח ןופ טײלגאב ,רעדילסקלָאפ

 יז ןוא םלוע םעד ןרעטסיײגאב וצ רעדילסקלָאפ ןוא ןטעלּפוק ענייז טימ ןעגנולעג ןרעמָארטש

 רעד ךָאנ טָאה ,עינאװליסנארט ןייק ןעמוק ןײז זיב לײװ ! טלעװ א ןטלאהצג םיא ןופ ןבָאה

 -עטניא םעד ןוא רעטאעט ןשידײ ראפ שינעפרעדאב םוש ןײק טאהעג טינ םלוע רעקיזָאד

 רעמָארטש רעבירעד זיא .ןטעלפוק ערעגלווו סרעמָארטש ןפאשעג ײז יב ןבָאה ראפרעד סער

 ...עיצאסנעס עשיטָאוקע ןא סעפע שממ ײז ראפ ןעװעג עפורט ןײז טימ

 ,ןעמוקעג ןענעז "רענליו, יד וא ,רָאי עכעלטע ןופ ףיולרעביא ןא ךַאנ ,רעטעּפש ןוא

 גָאט  ,"קוּביד, א ןופ טעשזוס ןשיטאמארד-ףיט םעד ןגָארטרעד טנָאקעג טינ םלוע רעד טָאה

 ןגיוא יד טימ ןעקניװ עשירזממ סָאד טלעפעג טָאה "רענליוו, יד ייב לייוו ,.וו.א.א "טכאנ ןוא

 שינעדנעטשראפ טאהעג טָאה טינרָאג ...עטערבוס רעקידלציק א ןופ לסיפ א ןבײה סָאד ןוא

 ! רעמָארטש ןוא רעמָארטש רָאנ ,ײז ראפ

 -רעטאעט רענאווליסנארט יד ןופ קאמשעג םעד טצונעגסיוא טוג טָאה רעמַארטש רעבָא

 ראוטרעפער רעד זא ןוא .רֿאי יײװצ עלופ דנאנאכָאנ טלײװעג ָאד טָאה רע .סעקינ לגר-ילוע

 -דח עכעלטע ךיוא ךיז רע טָאה םלוע םעד טקילײװגנאלעג ןוא טליּפשעגּפָא ןעװעג ןיוש זיִא

 ךָאנרעד ןוא סעסעיּפ עיײנ עפורט רעד טימ ןרידוטשוצנייא ןיוו ןייק טּפאכעגרעבירא םיש

 .עינאװליסנארט ןײק טײצ רערעגנעל א ףיוא ןעמוקעג רעדיוו

 לסיבא ןיוש םוקילבוּפ-רעטאעט סָאד רעבָא טָאה ןרעמָארטש ןופ ןעמוק עקילָאמרעמ סָאד

 .סרענעש ןוא סרעסעב סעּפע ןעז וצ טראגעג ןיש טָאה ןוא טכאמעג דימ

 -אב ,ןליוּפ ןוא עקירעמא ןופ סעּפורט עשידיי ענעדישראפ ןעמוק וצ ןבױהעגנָא ןבָאה

 שאכ .פנא) לבמאסנא-ןטעדעּפָא עשידיי רענליװ סָאד .(עינעמור-טלא) טאגער ןוא עיבאראס

 .דנא .א .,לאט ידיס ,ןאו קיװדול ;איאקצָאטַאּפ אידיל :שטיװָאבַאקאי אנא : (סוקיפ-שידאק

 .רעטאעט שידיי ראפ הגשה א ןעמוקאב ךעלעמאּפ טָאה םלוע-רעטאעט רענאווליסנארט רעד זיב --

 רעדיװ ךָאנרעד ןענעז (ןײטש סקעלא .פנָא) רעטעּפש ןוא (האֹומ .פנָא) "רענליװ ,, יד

 סיורג טאהעג עקאט ןוא ,רעטעּפש רָאי סקעז טימ ןליּפשטסאג עטשרע ערעײז טניז ,ןעמוקעג

 רעינאוװליסנארט רעד טָא יוזאיו ןרעדנוװרעביא גונעג טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה יז .גלָאפרעד

 -עג ןענעז ייז .רעטאעט שידײ ןעמוקאב ביל ,רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא םיצולּפ טָאה םלוע
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 ןבָאה סָאװ ,ןראטס עטנאמרעדנביוא יד ןופ ןלָארטסאג עטפַא יד ראפ ראבקנאד קראטש ןעװ

 .רעטאעט ןשידײײ ןשירעלטסניק ןרעסעב ראפ געװ א טכאמעג ןוא ןטָארטעגסיױא ַאד

 ןעװעג טינ ןעמ זיא עינאווליסנארט ןיא רעטאעט ןשידיי קידנעטשאבכ א יװ יוזא רעבָא

 -ָארּפ רעקיזָאד רעד טימ ןדײשּפָא ךיז ץלא טוומעג יז ןבָאה ,ןטלאהוצסיוא לָאמנייק תלוכיב

 .ןעמוקקירוצ ךָאנרעד ןוא טײצ לקיטש א ףיוא ץניוו

 טוג א ןפאשעג ,ןכוזאב ערעטּפָא ערעײז טימ ,עינאװליסנארט ןיא ןבַײה "רענליוו , יד

 ןביוהעגנָא םלוע-רעטאעט רעינאווליסנארט} רעד טָאה טלָאמעד ןוא םוקילבוּפ-רעטאצט שידיי

 -עג ץנאג א ןרָאװעג עינאװליסנארט עקאט זיא .ןיבמ א ןײיל ןוא ןרעדָאפ ,ךיז ןעלבירג וצ

 ראפ טיבעג טכעלש ןוא רעװש-לּפָאט א ךיֹוא רעבָא קיטײצנײא ,רעטאעט שידײ ראפ טיִנ

 -יל ,סע טסײה סעפורט-רעדנאװ יד ,ײז ןבָאה ראפרעד ןוא סעּפורט-ץניװָארּפ עלװלָאװ יד

 -רעד ןוא גנושיוטנא טימ ןענעגעגאב וצ ךיז רעדײא יװ ,רעהא ןעמוק וצ טגָאועגּפָא טשרעב

 .טײקיזָאל-גלָאפ

 עטצעל יד ןיא עינאווליסנארט ןופ ,ללכב ןועװ-רעטאעט ןפיוא ךיז טָאה ןפורעגּפָא קראטש

 =נטטשאב א ַאד טריטסיסקע ןגעװװטסעדנופ .ןברוח רעשימָאנָאקע רעניימעגלא רעד ,רָאי רַאֹּפ

 סָאװ ,לטעטש ןוא טָאטש רעינאװליסנארט רעדעי ןיא טעמכ רעטאעט רעשיראגנוא רעקיד

 .םוקילבוּפ ןשידײ ןופ ןטלאהעגסיא כורל טרעװ

 =עב יו יוזא ןוא .רעטאעט זשידיײ םוצ רעמ טיצ שטנעמ-רעטאעט ןשידיײי םעד רעבנָא

 עשידיי רענאווליסנארט סָאד טָאה ,ןטלעז רעײז רעהא ךיז ןפראווראפ סעּפורט עשידיי ערעס

 .רעטאעט שידיי ראפ טיײהנגעלעג יד טאהעג טינ רָאי ײװצ עלופ ןיוש םוקילבוּפ-רעטאעט

 ןשידי ןרעסעב א ךָאנ טײקיטשרוד א ןוא שינעפרעדאב א ןיש טעמכ עקאט ךיו טליפ

 .לבמאסנא-רעטאצט

 -רעד ראפ ןסנאש ךסא ןוא ןװיטקעּפסרעּפ עטוג טציא טָאה עפורט עשידיײ עטוג א

 ."(1933) ! עינאװליסנארט ןיא גלָאפ
 :יװ ,ןרָאיטקא עטמיראב טרילָארטסאג עינעמור ןיא ןבָאה 1935 -- 1922 ןרָאי יד ןיא

 סירָאמ ,ןָאזשיפ אשימ ,אקסנימאק אדיא ןוא װָאקרוט דנומגיז ,ןײטש ,װָאטאראב לֹואּפ

 עלהיח ,רעלדא יליצ ,איאקצָאטָאּפ אידיל ,ץאֹז גיװדול ,טראבסָארג ץרעה ןוא ץראװש

 .א.א ,װָאקָאלבאי ןאמרעה ,ןַאקיּפ ילאמ ,איאקסווענאק ארעװ ,ןאמטיירב ,רעבָארג

 =ידיי יד ןופ ןוא ןעגנוטייצ עשינעמור עטסקיטכיװ יד ןופ ןטנעזנעצער עטסקיטכיװ יד

 ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןעגנולדנאהּפָא ליפ טעמדיװעג ןבָאה שינעמור ןיא ןוא שידיי ןיא עש

 .רעלטסניק עטנאמרעד יד

 :ןטראבסָארג ץרעה ןעמונעגפיוא טָאה עסערּפ יד יוזאיװ טָא

 -יוצ יד טייטאב ס סָאװ ,טרָאװ ןופ רעקיגאמ א טסײהס סָאװ ןסיװ טליװ ריא ביוא?

 טסעשז ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא ,עיצקיד ןופ טסנוק ענײר א טגָאמראפ'ס עכלעװ טפארקרעב

 סעידעגארט יד ןופ ,רעטקאראכ ,שזאסייּפ ןופ גנורעדליש רעשירעמיורט א ןיא ,קימימ ןוא

 ןרעה טײג ,ןבעל ןלעוטקעלעטניא ןוא ןשיכיסּפ םענופ ןאלע םעד ןופ ןוא ןבעל ןלאער םענופ

 א רע טנפע ,טסעשז ןטײרטשעצ א טימ ,שיגארט טעמכ ,טסנרע ףיט .ןטראבסָארג ץרעה

 .סעדאלאב רעדָא ןעמעָאּפ ,ךעלהשעמ רעדָא םילשמ ,ןזרעפ דנאב

 =ס יווא ןענעײל ןָא טבײה רעכלעוװ ,ןשטנעמ םעד ןופ ןטנעצקא עטשרע יד ןופ...

 -אניצולאה ןעמָארטש וצ ןָא ןביײה ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע ןכלעװ ףיוא ,לטײז א קידתוד

 ףעדָא סעעּפָאּפע ןֹופ ןדלעה ,ןשזאסייּפ עטפאהרעביוצ ,ןשואנָאסרעּפ עקידעבעל ןוא סעיצ
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 לָאמנײק טסָאה וד עכלעוװ םירבחמ .עידעמָאק רעכעלשטנעמ רעסיורג רעד ןופ ןשזאנָאסרעּפ

 -רעד ןביוהעגנָא ןנָאה'ס רעכלעװ ןיא ,ךארּפש א ןיא ןבירשעג ןבָאה ייז לייו ,טנעקעג טשינ

 ,ןטרעװ עשיּפע ןרעבָארעד ,רָאי עכעלטע טימ קירוצ טשרע ,ןעגנופאש עשירארעטיל ןענייש

 טמוקאב םדו-רשב ןטושּפ ןראפ .טראבסָארג ץרעה ןופ טרָאװ ןטפושיכראפ-שיגאמ םעד קנאדא

 -קע רצד ןופ טייקיטראנדיישראפ רעכעלדנעמוא רעד ןיא ןבעל קיניופיט א עלעוערג א וליפא

 -א ,טרָאװ ןײז ןופ עיגאמ רערעדנוואב א קנאדא ןוא ,טנעײל טראכסָארג ץרעה .ץנעטסיס

 -לעװו ףיוא עניב יד טרעװ ,טסנוק-סקורדסיוא רעד ןופ טײקלעניגירַא רעטולָאסבא ןא קנאד

 ,ןןשואנַאסרעּפ טימ טלעװ א ןופ טרעקלעפאב ,הגרדהב ,טנעײל רע תעשב טציז רע רעכ

 ,ןקווח ,ךיז ןרעטסייגאב ,ואטסקע ןיא ןײרא ןלאפ ,ןכאל ,ןענײװ ,ןעיירש ,ןעלמוט עכלעוו

 -וס עלא ןופ עיפָאוָאליפ רעכעלדנעטשראפ ףיט ןוא רעשיגארט ןיא טליהעגנײא ויא ץזלא ןוא

 .ןבעל םענופ תוד

 טפושיכראפ זיא סָאװ םלוע םענופ ןטנעמסידָאלּפא עקידנשיור יד ּפָא ךיז ןלעטש'ס ןעו

 קילב א טימ ,עניב רעד ןופ םיא ףיוא טקוק רעכלעוו ,רעקיגאמ םענופ ןלארטש-ָֿאידאר יד ןופ

 זא ןובשח ּפָא ריד וטסיג טלָאמעד טשרע ,ס'שיגארט ןוא ס'שינַאמעד סעּפע ךיז ןיא טָאה סָאװ

 ,ןגראבנײטש רזעילא ,יקצול ןופ סעדאלאב ןוא סעמעָאּפ ,ןזרעפ טנעײלעגרָאפ ריד טָאה ןעמ

 ."רידאנ השמ

 -עג ,עינעמור ןופ עניב רעשידײ רעד ףיוא טירטפיוא ןטשרע סצראווש סירָאמ ןגעוװו

 : תורוש עקידנגלָאפ טנכייצראפ רימ ןענופ

 רעבָא ,סעניב רעטששראקוב יד ףיוא ןעזעג ךָאנ רימ ןבָאה ןרָאיטקא עשידיי עסיורג;,

 .רעטאעט ןשידיי םענופ רָאטאמרָאפער א זיא ץראווש סירָאמ רעה רעד .טשינ ןרָאטאמרָאפער

 .לאוויטסעפ ןשילאקיוומ-שיטאמארד א ןֹופ ןעמאר ןיא ןענישרעד זדנוא ראפ זיא רע

 ןשידיי םענופ ןציקס עשירעלָאמ ,ןעמעָאּפ ,ןגָאלָאנָאמ :ןעגנוועג ןוא טגָאזעג טָאה רע

 ןופ רָאיטקא ןא !יא רע .ןלעמעג עטסשיטנעטיוא יד ןיא ןסנאוינ טימ עטרירָאלָאק ,ןבעל

 -טקישעג טימ טקנעל רע עכלעװ ןטײקכעלגעמ-כקורדסיוא עקיכאפליפ טימ ,םענראפ ןסיורג

 -יײמ ןוא ךיג טײג רע .ץנעגילעטניא רעקידװעריר ןוא רעטכע ןא ןופ טציטשרעטנוא ,טייק

 וצ טײקכעלדניפמעמוא ןופ ,סאּפש וצ טסנוע ןופ ,ףוב וצ קיטאמארד ןופ רעביא טפאהרעטס

 .םויריל ןלופטקעפע

 ןבָאה עכלעװ רעליּפשיוש עסיורג ןופ טפאשרעפרעק רעד וצ רעהעג ץראווש סירָאמ

 .םור ןוא גיז טסנוק יד טגנערב יז .ימ רעד ןוא ץנעגילעטניא רעד ןעקנאדראפ וצ ךס א

 :רעישוצ יד ןוא םיא ןשיװצ הציחמ עסיורג א יא ,עפמאר רעד ראפ טנײשרעד רע ןעװ

 ."ייז טרעבָארעד ןוא ײז טרעטנענרעד רע ,ףמאק רעד ןָא טבײה'ס רעבָא

 -אמש , :ןעגנולעטשרָאפ ענײז טימ ָאטאראב לואּפ טכאמעג טָאה קורדנייא ןקראטש א

 עשינעמור יד טָאה ליּפש ןײז ןגעװ ,"רעטָאפ רעד, ,"המקנ ןופ טָאג, ,"ןאמעקניה, ,"סעט

 עפראש ןײז תמחמ ,רעלטסניק רענעמוקלופ א זיא וװָאטאראב? :ןבירשעג סקידנגלָאפ עסערּפ

 ,קנאדעג םענופ טציטשעג טרעװ ליּפש ןײז .ןעלטימ-סקורדסיוא יד טנידאב ץנעגילעטניא

 ןוא טרינַאיסערּפמיא ,טרינימָאד ןוא רע טרירעגוס ראפרעד .עיצּפעצנָאק א ףיוא טריסקא זיא

 ."ףעטסײמ א יא רע .רעליפשיוש רעסיורג א יװ רעמ )יא וװָאטאראב .טפעלּפ

 -ןטנע טָאה לאז רעלופ א, : תורוש עקידנגלָאפ טימ טקידנעראפ טנעזנעצער רעד ןוא

 שידיי ןליּפש ןָאק ןעמ זא זײוװװאב רערָאלק א .װָאטאראב רעה םעד טרידָאלּפא שיטסאיז

 רעכעלרעכעל א ןיא ןקינײראפ עכלעװ ,ןטרא ןופ ןעגנושימסיוא עשיראנ ענעי ןָא רעטאעט
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 טאלג ןוא עידעגארט יד ,טעראבאק םעד ,עמארד יד ,ליװעדָאװ םעד טײקיזָאלגנאהנעמאווצ

 ."ןדירפוצ ןײגקעװא לָאו םלוע רעד ידכ ,עקיירעכאמ א

 :רענאּפ .י ןביושעג ךיוא טָאה ןװָאטאראב ןופ ןליּפשטסַאג יד ןגעוו

 ןשינעצס ןסיורג ןקױָאד םעד טָא ןעז וצ היכו יד רימ ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ טשינ;

 רעטאעט עשידי סָאד סָאװ ,רעטלאטשעג עטסערג יד ןופ רעניײא ןגָאז ןָאק עמ .רעטסיימ

 עצרוק רָאנ סע ןענעז רעדײל) ,זדנוא ײב ךיז טזײװאב רע ןעװ ,לָאמ סעדעי ןוא .טגָאמראפ

 ןבלעז ןטימ (ראוטרעּפער ןבלעז ןכרוד םגה) ליּפש ןיײז ןופ ףושיכ רעד טקריװ (ןליּפשטסַאג
 .רָאי ןעצ ןוא ףניפ טימ קירוצ יװ חוכ

 עקשַאמ. ,'סּכָאקָארּפי ,"סשטיװָאשבאש. ,'סנאמעקניה, עניײז ,סעיצאערק סוװָאטאראב

 -ראפ טשינ לָאמנײק ןיוש ןענָאק עכלעװ .ןרוגיפ עלאטנעמונַאמ ןענעו "סרעטָאפ, *,סריוח

 .ןורכז סרעיושוצ םענופ ןרעװ טשיװ

 ןעמוטש ןײז ןיא רָאנ ,דארּפש רעד ןיא טשינ טגיל טפאשרעטסיײײמטּפיוה סוװָאטאראב

 ,ןוָאטאראב (קידנרעה טשינ ןוא) קידנעעז !ןגייווש יווא ןָאק ,רע יװ ,ךיז טכאד ,רענייק ,ליּפש

 םענופ טגָאועגּפָא קידתונשקע יוזא ךיז טָאה ןילּפאשט סָאװראפ ,ךעלדנעטשראפ טשרע טרעװ

 ןיא ןטײקכעלגעמ עטסכעה יד טכײרגרעד םליפ ןעמוטש ןיא ןילּפאשט טָאה .םליפ ןקידנדער

 רעד ןיא ליּפש ןעמוטש ןײז ךרוד וָאטאראב סָאד טכיײרגרעד יוזא .עידעמָאק-יגארט רעד

 .עידעגארט

 רָאנ ,םלוע ןקיפעקטנזיוט םעד רָאנ טשינ ןעמונעגמורא טָאה גנומיטש עקידבוט-םוי א

 ןרעביא ערעזדנוא ןופ לײט א טָאה טײצ א ךָאנ .ןװָאטאראב םורא רעליפשיוש יד ןיוא

 -רעמוד ןיא ןעקנוזראפ רעדָא ,ןטנעמאשזאגנא ןָא) רעליפשיוש עקידנשודנָאלבמורא דנאל

 .ןליּפש וצ טײהנגעלעג א טאהעג רעדיװ (ןלָאר-טסוגיױא

 ןיא ?רעקימַאק, ןוא טסיטעלפוק סלא ןענעק רימ ןכלעװ ,ןידיל טָאה לשמל יווא

 ;לשמל ("ריזוח עקשַָאמ,) עקרעגוא רעד וצ גנאועגביול ןיא טשאררעביא סענעצס עקינייא

 .ןרערט זיב שוא קידנריר

 ןטסנרע ןא יב טָאה רעליּפשיוש רעקיזָאד רעד !ןשטיװָאבָאקאי ןופ ןיוש טדערעגּפָא

 .ליפשטסאג ןשיװַאלוב םעד תעב ןויװעגסיורא ךיז טָאה סָאד .ןטײקכעלגעמ ךסא רעטאעט

 שינעדנעטשראפ ךסא טימ ןענעז ןלָאר ענײז עלא ווו ,דניצא ןוא (ץוביק. , עירעפירעפ :)

 עקשָאמ. ןיא בָאקאי ןוא 'המקנ ןופ טָאג, ןיא *עקמָאילש, ןײז ראפ .ןרָאװעג טריפעגכרוד

 .(חכ-רשײ רעתמא ןא םיא טמוק טקא ןטצעל ןיא סרעדנוזאב) "ריזח

 עמש .. ןיא ."ריוה עקשַאמ, ןיא רעגניטע הרש יורפ ךיוא זיא עסירטקא עקיעפ א

 עמאמ עשידי א -- 'ןדמערפ, ןיִא ,ןכײה עשיטאמארד עסיװעג יז טכיײרגרעד '*לארשי

 .'ןענח עלא טימ, (עבָאב ןוא)

 .ןָאט ןקיטכיר םעד ןפָארטעג רעײו ןבָאה רעצלעז ינעשז ,רעצרעש ,רעלכאפ יורפ

 ".ןײגוצטימ טימאב טסנרע עלא ךיז ןבָאה ללכב

 ךקלב פנַײש היד טא - העגנאמ .קלציא טבַײרש .-.הָצֹנ היז ןאמרעד ןײלא קיט

 .וָאטאראב לואּפ .רד ןופ ןלַארטסאג יד ךיא קנעדעג טָא .רעטאעט ןשידיײ םענופ טײצ

 ןויטימירּפ רָאג זיב א ראפ ,גרעבדנירטס ןופ ,"רעטָאּפ, םעד סאי ןיא טליּפשעג טָאה רע

 עגנוי ןופ ןגיוא עקידנטכײל ,ןטרָאגרעמוז ןטקאפעג-לופ םעד ךיז ראפ עז ךיא .םוקילבוּפ

 ײז וצ זיא עסעיפ-רעטאעט סגרעבדנירטס ןופ קיטאמעלבָארפ יד יצ .ןעיורפ ןוא רענעמ

 םייב םגה .ןרָאװעג ןלעפעג קראטש  ײז זיא ןליּפש סָאד רעבָא ,טינ ךיא סײװ ,ןעגנאגרעד
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 זא ,לכש ןפיוא טגיײלעג טינ יײז ךיז טָאה סע .שיטּפעקס קראטש ןעװעג ייז ןענעז בײהנָא

 עסירטקא ןא ,רָאיטקא ןא ףראד ןליּפש רעטאעט .רעטאעט ןליּפש ןענָאק לָאז רעטקָאד א

 .הלוה א ןרעהסיוא ,ןטפעצער ןביירש ףראד רעטקָאד א .רעטקַאד ןייק טינ רױבָא

 ליװ סָאװ "רעטקָאד , םענופ ןובשח ןפיוא טרעהעג ךיא בַאה ךעלטרעװ עפראש ךס א

 יו ןעװעג םוקילבוּפ סָאד יא עסעיּפ רעד ןופ טקא ןטירד ןכָאנ רעבָא .רָאיטקא ןא ןייז

 וצ ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה ,'ןטָאירטאּפ-רעטאעט, ,ןעגנוי עליוו עטּפָאכ א .טריזירטקעלע

 :.םעננב הפק

 טָאה ,'רעטאעט שידיי, ןרָאװעג טליּפשעג לָאמ עטשרע סָאד זיא'ס ווו טָאטש יד סאי

 זיא סָאװ ,עסירטקא רעדַא רָאיטקא ןא ראפ גנונעקרענַא ןקירדסיוא ןופ ןפוא ריא טאהעג ךיז

 יִיז .טסוװפב םנבזרךיו טכאה ,,ַײז ןבָאה/ןעמולב !טימיי;ןֿפראוואב-:! ןופ!';ןדָאװעג ןלצפנ-נ /דיא

 .רעקיצראה ןוא רעטושּפ טכאמעג סע ןבָאה

 ליפש יד זא ,טראװעג ןנָאה סָאװ סעקשַארד ןענאטשעג ןענעז ןטרָאג-רעטאעט ןראפ

 ןריפוצפָא םיא ידכ *ראטס, ןפיוא טראװעג טָאה סעקשָארד יד ןופ ענייא .ןקידנע ךיז לָאז

 .לעטָאה ןיא

 זיב ןטראװּפָא עניב רעד וצ טוָאלעג ךיז ןבָאה *ןטָאירטאפ-רעטאעט יד ןופ לייט א

 רעטייוװצ רעד .םישובלמ עקסרָאיטקא ענייז ןוא םירג ןייז ןופ ןָאטסיױא ךיז טעװ "ראטס. רעד

 "םיא. ףיוא טראװעג טָאה סָאװ עקשוָארד רעד וצ טוָאלעג ךיז טָאה :ןטָאירטאּפ, ןופ לייט

 ,סע ןלעװ ַײז :טנאּפשעגנייא ןיילא ךיז ןוא דרעפ יד טנאפשעגסיוא ןנַאה ייז ."ריא. רעדָא

 "ןטָאירטאּפ, לײט רעד .דאראפ טימ ןײרא לעטָאה ןיא "יז, רעדָא 'םיא. ןריפּפָא ,סע טסיײה

 .טראװרעד ףוס לכ ףוס ךיז בָאה עניב רעד ראפ טראװעג טַפה סָאװ

 ןבָאה ?ןטָאירטאּפ; יד .רעמיצי?בָארעדראג ןופ ןעמוקעגסיורא זיא *יז, רעדָא "רע;

 ,גנָאי אראלק ןעװעג ,לשמל ,סָאד זיא .ןטעקנאב ןָא ,'סעשטיּפס; ןָא ןָאטעג וָאל א ךיז

 ײז ןוא ףיוא כײה א ,פאכ א ןבעגעג ײז *ןטָאירטאּפ, יד ןבָאה ,ןָאקיּפ ילאמ רעטנּפש רעדָא

 .עקשוָארד רעקידנטראוו רעד וצ ןגָארטעגוצ

 ,רעכיוה א ןעװעג זיא רע .גנירג יוזא ןעגנאגעג טינ סָאד ויא ןװָאטאראב טימ רעבָא

 טליפשעג גנאל-ןרָאי טָאה רעטקַאד רעד .גָאװ לסיב א ערה-ןיע ןייק טימ ןאמ רעטיובעג-טסע

 א טימ ,רעטנרעלעגסיוא ןא ,רעטעשטומעג א ןעװעג זיא שידיי ןייז .עניב רעשיסור רעד ףיוא

 עלעטניפ, סָאד טקעװעגפיוא םיא ןיא ךיז טָאה עיצולָֿאװער רעד ךָאנ .טנעצקא ןשיסור ןדמערפ

 .שידיי ףיוא ןליּפש ןביױהעגנָא טָאה ןוא עניב רעשיסור רעד ןופ קעװא זיא רע ."דיי

 ןקָארשעגּפָא טינ טָאה יי! .םיא וצ זָאל א ןָאטעג ךיז ןבָאה ?ןטָאירטאפ-רעטאעט , יד

 רעד ."גרעג וליפא ןגעוװאב ןעק טפאשביל; לטרעװ סָאד טײג יװ .גָאװ ןייז ןוא ךייה ןייז

 העש רָאּפ יד ןיא ,םיא ןבָאה *ןטָאירטאּפ, יד ןוא ןליּפש ןײיז טימ ןעגנאפעג יײז טָאה רעטקָאד

 .ןעמוקאב :יל ,טליפשעג טָאה רע סָאװ

 וצ ןגָארט םיא ןוא ןבייהפיוא רעטקָאד םעד טלָאװעג ןבָאה "ןטָאירטאּפ, יד רָאנ יװ

 -פיוא טינ ךימ ריא , : שידײ ןטעשטומעג ןײז ןיא ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה ,עקשוָארד רעד

 ."עליק ןעמוקאב קלָאפ שידיי ...ליוו טינ ךיא .ןבייה

 *ןטָאירטאפ-רעטאעט, עשידיי רעסאי יד טימ זיא ןבעל רעײז ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 רָאטקָאד רעד .גנאל ףיוא טינ רעבָא ,טלמוטעצ ןעװעג ײז ןענעז עגר א .דאז אזא ןעשעג

 ןבָאה עקשוָארד יד רעבָא .סיפ ענעגיא יד טימ עקשזָארד רעד וצ ןעגנאגעגוצ עקאט זיא

 ןבָאה ערעדנא יד ,טנרָאפ ןופ טנאפשעגניא ךיז ןבָאה לט .'ןטָאירטַאּפ, יד טּפעלשעג טרָאפ
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 םענײלק א טימ םגה ,עיצידאוצ ןבנילבעג זיא עיצידארט יד ןוא .ןטניה ןופ טּפוטשעגכַָאנ

 .גיונפָא

 ךיא .טָאדקענא ןײק טינ זיא ס רעבָא ,טָאדקענא-רעטאעט א יװ ,ךיז טכַאד טגנילק סע

 קיציא) ."עינעמור ןיא װָאטאראב לואּפ .רד ןופ ןליּפשטסאג יד תצב ,יברעד ןעװעג ןיילא ןיב

 ."תומהלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ עּפָארײא ןיא רעטאעט רעשידיײ; וצ טרָאװ-ריפניירא -- רעגנאמ

 .(1968 קרָאי-וינ

 :ןביושעג רענאפ רעטנאמרעלדנביוא רעד טָאה רעבָארג עלהיח ןגצוו

 ענײיא ךיוא רָאנ ,עטסערג יד ןופ ענייא רָאנ טשינ זיא רעבָארג עלהיח -- קפס ןָא;

 -ידי רעד ןופ ןעגנונישרעד עטסשיצאפמיס ןוא עטסטנאסערעטניא ,עטסקיטראנגייא יד ןופ

 ."עניב רעש

 ןענעז ןטנעזנעצער יד ןוא רעיושוצ יד רָאנ טשינ זא ןקרעמאב וצ יאדכ יא סע

 ןבילבעג ןענעז רעליפשיוש יד ךיוא רָאנ ,רעליּפשיוש יד ןופ קורדנײא ןטוג א טימ ןבילבעג

 רעשידי רעד ןגעװ ללכב ןוא יײז וצ רעיױשוצ יד ןופ גנויצאב רעד ןופ טרעטסיײגַאב

 .עינעמור ןוכ הביבס

 ןופ טנעדיזערּפ רעקירָאיגנאל רעד ,װָאקָאלבאי ןאמרעה רעליּפשיוש רערעלוּפָאּפ רעד

 ײװצ) :קרעװ קיגָאװ א טכעלטנפעראפ טָאה עקירעמא ןופ ןעינוי-ןרָאיטקא רעשידיײ רעד

 -דיװ רע ןכלעװ ןיא 'רעטאעט שידײײ טימ טלעװ רעד םורא. (ןטײז 1.200 יװ רעמ ,רעכיב

 *! עינעמור ,עינעמור ,דאי ראפ לטיפאק א טעמ

 -יצעגנָא ןא ןעװעג עגאל עשיטילָאּפ יד זיא עינעמור ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו;2

 -עברָאטשראפ םעד ,8--7 רָאי א ןופ עלעגניי א ןסעזעג ויא ןָאוט ןכעלגינעק ןפיוא .ענעג

 ןעװעג זיא ,לָאראק ץנירפ-ןירק רעד ,עטאט ןײז .לקיימ -- לקינײא סדנאנידרעפ גינעק םענ

 ףעד טימ ערעּכא-עביל ןַײז גילוצ ןָארט ןשינעמור ןפיוא טכער ןײז ןבעגוצפיוא {ןעגנוווצעג

 -אקוב ןײק קירוצ טמוק לָאראק וא ,טסעומשעג בגא טָאה'מ .וקסעּפול אדגאמ יורפ רעשידיי

 .עלעדנוז ןײײז ןופ ןָארט םעד ןעמענרעביא טצעװ רע ןוא טשער

 ןרָאװעג טניױרקעג זיא רע ןוא טרעקעגקירוצ לָאראק עקאט ךיז טָאה ,1930 ינוי ןיא

 םעד טרעטשעג טשינ ןיטולחל ןבָאה ןשינערעקרעביא עשיטילָאּפ יד .עינעמור ןופ גינעק

 :קורדסיוא ןא טימ ךיז ןצונאב ןשטנעמ-רעטאעט .רועטאעט ןשידײײ םוצ סערעטניא ןסיורג

 ןעמ ןָאק ןטרָאד ,טנײמ סָאד ."טיורב טימ רעטאעט ןעמ טסע טָאטש רעד ןוא רעד ןיא;

 וצ ןביירשוצ טנָאקעג ןעמ טָאה לטרעװכילג עקיזָאד סָאד .ףורּפָא ןעמעראװ א ןטראוװרעד

 א ןעװע עטאעט סָאד זיא ןדיי עשינעמור יד יב .עינעמור ןיא םיבושי עשידַיי עלא

 .ןבעל םיײב ךיז ןטלאהרעד וצ ףיוא טיורב יװ טקנוּפ ,טייקידנעװטיונ

 -ָאב ,אליארב ,ץיװַָאנועשט ,יסאי ,טשעראקוב ןיא רעטאעט שידיײ טליּפשעג טָאה'מ

 .ץאלאג ןעװעג וויא טעטש-רעטאעט עקיטכיװ רָאג יד ןופ ענײא ,ןאשקַאפ ,ןאמָאר ,ןאשַָאט

 -ירָאטסיה רעד ןופ ערעימערפ-ללעוו יד ןעמוקעגרָאפ ץאלאג ןיא /זיא ןרָאי עקילָאמא יד ןיא

 ,רעטאעט ןשידיי ןופ רעדנירג ןּוא רבחמ םעד ןופ טריפעגפיוא ,"קחצי-תדקע. עטערעּפָא רעש

 .ןעדאפדלָאג םהרבא

 בָאה ךיא .ץאלאג ןיא ןלָארטסאג עועזדנוא ןביױהעגנָא ןבָאה ךיא ןוא ןָאושיפ אשימ

 .רעטאעט ןשידײײ םענופ עלעגיוו םיײב ןענופעג ךיז טלָאװ ךיא יװ טליפעג

 ץירָאמ ןעװעג זיא ,טליּכשעג ןבָאה רימ ןעמעװ טימ ,עּפורט רעד ןופ רָאטקעריד רעד

 טכאמעג טָאה ,רָאה עירג ,עטכידעג ּפָאק א טימ ןיושראפסנאמ רענייש א ,רעלגיז .רעלגיז
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 ןיא עקלויל א ןָא ןעזעג ןטלעז םיא טָאה'מ .רָאטקעריד-רעטאעט רעניװ א ןופ קורדנײא ןא

 ,ענײש א ,אזָאר יורפ ןייז .ןעמלטנעשזד השעמ ,עדריװ טימ ןטלאהעג ךיז טָאה רע .ליומ

 ,אנרע ןוא אליוועס ,(ןאמרעבליז) אלע :רעטכעט יירד ענייז ןוא ,ןירעליּפשיוש עקיטפאז

 עפורט רעד ןופ עקירעביא יד ןוא (ןאמ סאליװעס) רָאטסאּפ (ינומ) השמ םעדייא רעייז

 .טנאה עטכער ןייז ןרָאװעג זיא רָאטסאּפ םעדייא ןייז .דובכ סיורג ןרעלגיז ןבעגעגּפא ןבָאה

 -ךרד .ןטפעשעגרעטאעט יד ןריפ טימ רעװש ןייז ןפלַאהעגסױרא ךיוא ןוא טליּפשעג טָאה רע

 עינעמור רעביא רוט א ףיוא טוָאלעגסױרא ךיז רעירפ ןרָאי טימ טָאה רעלגיז ץירָאמ :?גא

 ."קחצי תדקע. ץנאג טליּפשעגּפָא ןיילא רענייא טָאה ןֹוא

 ןוא םייח ,לאגעס ,יקסװַארעכאמ דוד-השמ :ןעװעג ןענעז עּפורט רעד ןופ ערעדנא יד

 רעטסעקרָא ןטימ טריפעגנָא .(סערייא-סאנפוב ןיא טציא) יקסװָאסָאק ,ןאמרעה ,ןאמטוג אזא

 ןלָאר-רעדניק יד .(לארשי תנידמ ןיא טציא) רעלויירק לעסראמ רעלדיפ רעגנוי רעד טָא;

 ךיז טנופעג יז .רעפוק-טָאלראש ןירעליפשיוש יד) טַאלראש ,לרעטכעט סאלע טליפשעג טָא

 .(קראי-וינ ןיא טציא

 ןיא רָאנ טשינ ,טליּפשעג טָאה יז ווו םיטעמוא טבילאב ןעװעג יא עּפורט-רעלגיז יד

 ,רָאטסאּפ אליװעס ןעװעג זיִא עפורט רעד ןופ טפארק-סגנויצוצ ןוא גנילביל רעד .עינעמור

 :רוגיפ רעזעיצארג ,רעקנַאלש א טימ ,עציואסארק א :ןירעליּפשיוש עטריטנאלאט עגנוי א

 .םוקילבוּפ ןופ רעצרעה יד ןיא ןכַארקעגניירא שממ יז ויא ןה ריא טימ

 עכלעוו ןסעיפ יד .ךיײרגלָאפרעד רעייז ןעװעג ןענעז עינעמור ןיא ןלָארטסאג ערעודנוא

 ,גנוריפסיוא רעד ךייש סָאװ ייס ןוא טלאהניא ןיא ייס ,יינ ןעװעג ןענעז טליּפשעג ןבָאה רימ

 .רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ןוא םוקילבוּפ ןופ ןרָאװעג טפאכעגפיוא דלאב ןענעז רעדיל עניימ

 .ראוטרעפער ןסעיפ םענעדיישראפ רעזדנוא ראפ ןטסָאמעגנָא יװ ןעװעג זיא עּפורט יד

 ןגינעגראפ א ןעװעג ויא'ס ןעמעװ טימ סרעליפשיוש עכעלטנגוי ןעװעג סע ןענעז בור סָאד

 'ןסירעגנָא קראטש רעייז ןעגנולעטשרָאפ ערע/זדנוא עקאט ןבָאה .ןטעברא וצ

 ןייללא ךיז ןוא דרעכ יד טנאּפשעגסיױא טשינ טָאה םלוע רעד א ןבעגוצ רעבָא זומ'כ

 ...ןעװעג !יא עדָאמ יד יװ ,לעטָאה םוצ זדנוא ןפלעה וצ ידכ ,טנאפשעגנייא

 ,;רענָאילימ רעמערַא רעד, ,ץאיאּפ ןדנילב, ןופ ןלָארטּפיױה יד ןיא ןויוואב ךיז בָאה ךיא

 םולש ןופ *"המקנ ןופ טָאג; ןיא .ןלָאר עשימָאק-רעטקאראכ יד טליּפשעג טָאה ןָאושיפ ןוא

 ריא ןוא ןלַאר-טּפיױה יד ןיא טניישעג אשימ טָאה ןידרָאג בקעי ןופ ,תצדה-ץע. ןוא שא

 ערעדנא יד טימ טליײיטעגנייא ךיוא ךיז רימ ןבָאה יוזא .ןלָאר-רעטקאראכ יד טליּפשעג בָאה

 טשינ טָאד ,לומ סמוקילבופ ןפיוא רעדָא ,לזמ רעזדנוא ףיוא .ראוטרעּפער רעזדנוא ןופ ןלָאר

 ווא ירפ} רעד ןיא .עינעמור ןיא טליפשעג ןבָאה רימ סָאװ טייצ רעצנאג רעד ךרוד טנגערעג

 טשינ ךיז ןבָאה רימ .הנבל יד טניישעג רדסכ טָאה טנװָא ןיא רעבָא ,ָאי -- גָאטייב

 .ןגער א בילוצ טקא ןשרע םעד רעירפ סָאװ ןקידנעראפ וצ ידכ ןגָאי טפראדאב

 עפורטרעלגיז רעד טימ ןוא ןָאזשיפ אשימ טימ טכארבראפ בָאה ךיא סָאװ טייצ יד

 .טלעוו רעד רעביא געװ-רעדנאוו ןיימ ףיוא עטסקידיירפ יד ןופ ןעװעג זיא עינעמור ןיא

 יד סָאװ -- *ןיילא געװ ןיימ; --- תונורכיז ךוב ריא ןיא :ליּפשייב א ךַאנ ןוא

 ןאראפ ךיוא ויא ,1968 רָאי ןיא לארשסי ןיא טכעלטנפעראפ טָאה רעבָארג עלהיח ןירעלטסניק

 ."גרעבנרעטש בקעי---עינעמור,, לטיט ןטימ לטיּפאק א

 .עינעמור ןיא רוט א ראפ גנודאלנייא ןא ןעמוקאב ךיא בָאה 1935 ןופ ןָאזעס םוצ ,

 ןטסעב ןטימ טמיראב ןעװעג זיא עינעמור ליײוװ ,טגערעג לעיצעּפס טָאה גנודאלנייא יד
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 ןגעלכ עיקרעמא ןוא עּפָאריײא ץנאג ןופ ןרָאיטקא עטסערג יד .רעטאעט שידיי ראפ םלוע

 רעטאעכ טליפשעג ןעמ טָאה עינעמור ןיא .ןטרעצנָאק ןוא ןעגנולעטשרָאפ טימ ןיהא ןעמוק

 יד וליפא .רענטרעג יד ןיא -- רעמוז ןוא סרעטאעט-טָאטש ןיא -- רעטניוו .רָאי ץנאג א

 ןַיק ןעװעג טינ לטעטש א ןיא זיא סע נא .ןזָאלעגכרוד טינ ןעמ טָאה טעטש עטסננלק

 ןוא טלא .סעדונ עטּכאלקעגפיונוצ רעטערנ ןופ ןיא טליּפשעג ןעמ טָאה עדייבעג-רעטאעט

 ןיא ןעמוק ןגעלפ סמערָא יד ןיא רעדניקגיז טימ סעמאמ .רעטאעט ןיא ןפָאלעג זיא גנוי

 ןעװ זא ,ןלייצרעד ןיָאיטקא .םלוע ןשינעמור ןגעװ סעדנעגעל םורא ןעייג סע .רעטאעט

 רעקיגָאטײב רעד וצ ןעמוק ןשטנעמ יד ןגעלפ ,גָאט א ןעגנולעטשרָאפ ײװצ טריסנַאנא טָאה'מ

 רעקיטכאנייב רעד ךָאנ זיב רעטאעט ןיא ןביילב ןוש ןוא ןסע עלעקעּפ א טימ גנולעטשרָאפ

 .גנולעטשרָאפ

 -נוא-רעטאעט  יײיװצ יד ןופ ןעמוקאב ךיא בָאה עינעמור ןייק ןעמוק וצ גנודאלנייא יד

 .ןאמטלא השמ ןוא גרעכנרעטש בקעי רעמענרעט

 ,םענייש ןטימ טנאקאב דיז ךיא בָאה ָאד .טשעראקוב ןופ רוט ןיימ ןביױהעגנָא בָאה ךיא

 ןיש ןאד זיא ןאמצלא-גרעבנרעטש .גרעבנרעטש בקעי רָאסישזער-טעָאּפ ןטריטנעלאט ,ןטראצ

 -ןיײלק -- "אטסיוװער, ענעגיײא ןא ןפאשעג ןבָאה ײז .עינעמור ןיא עמריפ עטמיראב א ןעוװעג

 -ישזער רעד רעבָא ,ןבירשעג עדײינ ײז ןבָאה אטסיוער רעד ראפ לאירעטאמ .רעטאעט-טסנוק

 טָאה בקעי .רעריפ-סטפעשעג רעד ןעװעג זיא ןאמטלא .גרעבנרעטש בקעי ןעװעג זיא רָאס

 .רעטאעט ןשינעמור ןיא טריסישזער טפָא רעײז ךיוא

 יײײס ןטָצרטעגפיױא עינעמור ןיא םישדח עבלאה א ריפ יד ןופ ףיולראפ ןיא ןיב דיא

 .לָאמ 29 ,"אטסיװער. רעד טימ ייס ,ןיילא

 -נא ןא ןיא טנװָא ןדעי טליּפשעג ןוא גָאטײב ןפָאלשעג .טכענ יד ןיא ןרָאפעג ןענעז רימ

 סרעשזדענעמ ייװצ יד ןופ רעבָא ,טקאפעגרעביא ןעוװעג םוטעמוא ןענעז ןלאו יד .טָאטש רע

 ...רענײב עצנאג טימ סיורא םיוק ,גרעכנרעטש בקעי טימ ךיא ,רימ ןענעז

 -עג זיא ךוארנעזַאר ר"ד .ךוארנעזָאר ר"ד ןורכז ןיימ ןיא ןבילבעג זיא עלא ןופ רעמ

 א ןעװעג זיא רע ,עינעמור ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןיא טײקכעלנעזרעּפ עקידנריפ א ןעװ

 -קרעמ א ףיוא ןזיװעגסיורא רימ וצ גנורעראפ ןייז טָאה רע .שטנעמ רענעדיישאב ,רעליטש

 ךייו רע טגעלפ ,ָארויב םוצ געװ ןײז ףיוא ,5.45 ךעלטקניּפ ירפרעדניא ןדעי :ןפוא ןקידריװ

 ךיז ריא טליפ יװ; :ןגערפ ןוא ןייגניירא ליטש ,רעמיצ-לעטָאה ןיימ ןופ ריט ןיא ןּפאלקנָא

 רעײז ,א, טײקראבקנאד רעפיט טימ ןרעפטנע לָאמ סעדעי געלפ ךיא "?רעבָארג עלהיח ,טנייה

 -דניירפ עליטש יד .רעמיצ ןופ ןכײלשסיױרא ליטש ךיִז רעטקיראב א רע טגעלפ ןאד "! טוג

 ךיא טלָאװ ,רימ טימ טריסאּכ סעּבע ןעװ זא ,גנורעכיזראפ עקראטש א ןעװעג זיא ענייז טפאש

 ןענָאק טניימ ליפעג אזא סָאװ .טײקנבטגעגרעביא ןוא טפאשיירט טימ טלגנירעגמורא ןעװעג

 .ןײלא טלעװ רעד רעביא םורא ןרעדנאוו עכלצוו יד רָאנ ןסיוו

 -עג רימ זיא ,גרעבנרעטש לקוי ,עינעמור ןיא ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ רעדָא ,בקעי

 זיא לקוי .רעשזדענעמ ןײנ ןעװעג זיא רע לײוװ ,ראפרעד טינ ןוא .ביל ןוא טנעָאנ ןרָאװ

 ןיירא רימ ןענעז טכאנראפ א םענייא ןיא .שטנעמ רעשירעפעש רעײז ןוא ,רעכַײרטסַײג א

 -עג ךימ טָאה ןוא ("סעניָאד, עשינעמור יד טאהעג ביל רעײז טָאה רע) טעראבאק א ןיא

 -ַארּפ םעד ןעז וצ ןוא טירב-טנװַא ףיוא זיולב ןיירא ןענעז רימ .ןענעקאב םעד טימ טלָאװ

 ןלײצרעד וצ טגערעגנָא ךימ טָאה ןוא רעטאעט ןגעװ סעומש א טריפראפ טָאה רע .םארג

 רימ סָאװ דָאש א .ןװָאגנאטכאוו ןוא ןיקסוװאלסינאטס טימ "המיבה, רעד ןופ טייצ רעד ןגעוו
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 -עדליב ווא רעטאעט ןגעװ טדערעג טָאה לקוי .טריפארגָאנעטס טינ ךנרּפשעג םענעי ןבָאה

 ! קידנריריּפסניא יוװא עיזאטנאפ ליפיוזא טימ ,שיר
 ראפ ןעװעג ןענעז ,גרעבנרעטש לקוי טימ עינעמור ןיא םישדח עבלאה א ןוא ויפ יד

 .גנוביוהרעד עקיטסײג א רימ

 .טריסנָאנא בַאה 'כ יװ ,רעירפ טנװָא ןא ןעמונעג ךיא בָאה /יראפ ןייק קירוצ ןאב יד

 וצ -- גנאלראפ ןבלעז םעד ןוא ןיײא טאהעג ,גרעבנרעטש לקוי ןוא ךיא ,עדײב ןבָאה רימ

 רענעי ןיא ץענערג רעד וצ ןרָאפעג ןענעז ןשטנעמ עטלײצעג .טרעטשעגמוא ,ןיילא ןייז

 -קעי טָאה ןַאטעג ריר א טָאה ןאב יד ןעװ .טסוּפ ןעװעג !זיא ןָארעּפ רעד .טכאנ-גנילירפ

 ,םאזגנאל ךיז ןוא ןָאטעג רעטיצ א טכײל טָאה טנאה ןייז ,טוה ןכייוו ןייז ןעמונעגּפָארא

 ןטצעל ןיא ןענאטשעג ןיכ ךיא .טמעלקראפ ךיז טָאה ץראה ןייכ .ןוָאלעגּפָארַא ,זָאלפליה

 עקראטש יד ןעװעג ןענעז סָאװ .טדניװשראפ רוגיפ עמאונײא יד יװ טקוקעג ןוא ןָאגאוו

 ַײ...!? רימ טימ ןרָאפוצטימ ןבקעי ןזָאלרעד טינ טָאה סָאװ ,טײקכאװש יד רָאג רעדָא ,תוחוכ

 ,ןרָאװעג טריפארגָאנעטס טשינ זיא ךערּפשעו רענעי סָאװ דָאש א רָאנ טשינ ויא סע

 -אעט ןופ רָאנ טדערעג גרעבנרעטש טָאה ךערּפשעג םענעי ןיא סָאװ דָאש א ךיוא ֹויא סע

 .ךיוא ךיז ןגעװ טשינ ןוא רעט

 א טימ תילכת א טימ עלא ןשיװצ רעדורב ןטסטמעשראפ םעד, טימ ןביל-עג זיא רע

 :טכארטעג ךיז ייב טָאה רע לי "קלָאט

 ןפמונעגנָא טינ םיא ראפ ךיז שפנ-תריטמ טימ רענײק רָאנ טָאה עס זא.
 .ןעמטׂש טינ ראפרעד ךיז לָאז ןוא ןבעגעגּפָא ןבעל עצנאג סָאד טיא
 -- זיא ןיול איװ ןעגנ:אגעגפיוא עטמארגעג'טכײל תוצילמ ןיא ןענעז תולעמ יד ביוא

 --ןגיוא יד ןיא ךײלג לריוג םעד קידנקוק -- רענײק

 ןגיוצעגפיוּרַא .ךיז ףיוא טנײה זיב ךָאנ קיליװיירפ טָאה

 תונורסח ןופ ןטָאש ןועװשילקנוט םעד ךיוא

 "..עדלעװ טימ ןא ןפא טארט ןפלעה ןצ ײז

 סנידרָאג ןגרָאזראפ וצ טאהעג רךָאנ טָאה רע לײװ ,ןבילבשג זיא גרעבנרעטש בקעי
 -עג רע זיא ,רקיע רעד ןוא "רצוא ס'מ:ילע םולש ןקעדטנא וצ ןוא "המותי יד עיסאכי=

 עשיטארקַָאמעד יד ףיוא ןבײלב וצ חוכ םעד ךיז ןיא טאהעג עקאט טָאה רע לײװ ןבילב

 .רעװיסערגא לָאכא סָאװ ןרָאװעג ןענעז סָאװ תוחוכ ערעטצניפ יד ןגעק ףמאק ןיא סעיציזָאּפ

 -כיו יד ןפ ענייא ןופ םויס םוצ טײג'ס זא טליפעגרָאפ רשפא ןיש טָאה גרעבנרעטש
 .טײקשירעפעש רעלארטאעט ןײיז ןופ ןדָאירעּפ עטסקיט

 רעד ףיוא זיא ,1933 רָאי ןופ ינוי שדוח ןיא .טרּפ א רָאנ ןבעגוצוצ יאדכ ָאד זיא'ס

 רעלאנָאיצאנ רעד ןרָאװעג ןפאשעג ײטראפ רעשיטסינומָאק רעשינעמור רעד ןופ וויטאיציניא
 -יטסישאפיטנא ןשינעמור םעד ןופ ןליצ יד ןגעוװ .עינעמור ןופ טעטימָאק רעשיטסישאפיטנא
 ןיא ,טזָאלעגסיורא טָאה רע סָאװ ףור םעד ןופ דליב א ןכאמ ךיז ןעמ ןָאק טעטימָאק ןש
 :טגָאזעג ערעדנא ןשיװצ טרעװ סע ןכלעװ ןיא ,1933 ילֹוי

 עקיטסײג ןוא עשיזיפ עלא ,םזישאפ ןגעק עיצקא רעד ןיא ,ךיז םֹורא קידנעלמאז.

 א ןופ ףמוירט םעד עינעמור ןיא ןלעטשּפָא ןענָאק רימ ןלעװ ,ףרָאד ןוא טָאטש ןופ רעטעברא

 םוצ תוכיש א טָאה סָאװ ץלא ןטכינראפ ןופ ןעמָאז םעד ךיז ןיא טגָארט סָאװ גנומערטש

 -יוינֲאגֹרֶא רעכעלטנירג א וצ רימ ןפור ליצ םעד טָא טימ .ןעקנעד ןוא ןטעברא ןופ לאווק

 .ףטאק םענעסָאלשטנא ןא ֹוצ ןֹוא גנור
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 -ָאק ןשיטסישאפיטנא ןשינעמור םענופ גנודנירג רעד טניז רָאי 40 וצ ,1973 רָאי ןיא

 :ןפיא ןקידנגלָאפ ףיוא ןעוטפיוא ענייז ןרָאװעג טצאשעגּפָא לעיציפָא ןענעז ,טעטימ

 טָאה יײטראפ עשיטסינומָאק יד סָאװ ןדָאטעמ עקיכאפליפ ןוא ןעקיטראנדיישראפ יד.

 יד ןטכָאלפראפ טָאה יז רעכלעװ טימ שינעדנעטשראפ יד ,דָאירעּפ םעד {ןיא טצונעגסיוא

 ןיא קורדסיוא ןקידעבעל א ןענופעג ןבָאה ,טעברא רעלאגעליא טימ רעלאגעל ןופ ןעמרָאפ

 ןבָאה סָאװ ,ס;יצאזינאגרָא עשיטסישאפיטנא ײר א טלקיװטנא ןבָאה ס סָאװ טייקיטעט רעד

 -מיא סרעדנוזאב ךיז טָאה ,סעיצאזינאגרָא יד ןשיװצ .טוטאטס-טיײקיטעט ןלאגעל א ןעמוקאב

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ טעטימָאק רעשיטסישאפיטנא רעלאנָאיצאנ רעד טרינָאּפ

 ןלאנָאיצאנ םענופ טיקיטעט יד באטשסאמ ןטיײרב א ףיוא ןצעזוצרַאפ ןפוראב ןוא 1933 ינוי

 עטסנדישראפ יד ןופ רעײטשרָאּפ ןעײר עניײז ןיא קידנקיניײאראפ .טעטימָאק המחלמ-יטנא

 טעטימָאק רעשיטסישאפיטנא רעלאנַאיצאנ רעשינעמור רעד טָאה ,ןטכיש עלאיצָאס ןוא ןסאלק

 -לוק ןופ ןרוגיפ עטסטנענימָארּפ| יד ,ןטײקכעלנעזרעּפ עטנאקראמ גנוריפנָא ןייז ןיא טאהעג

 -עּפ .פָארּפ ,(טנעדיוערּפ) ןאדרָאי וגרָאי .ףָארּפ :עכלעװ ןשיװצ ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג-רוט

 -סירק עיליא (ראטערקעס) םיסארעג רָאטקיװ ,(טנעדיזערפ-עציװ) שאי-וקסעניטנאטסנָאק ערט

 ,ןונאעראזאל ובראב טסיצילבוּפ ,וקסענָארימ .י .ףָארּפ ,רַאקָאס יעטאמ רָאטיזַאּפמַאק ,אעט

 ,גרעננרעטש בקעי רָאסישזער ,שאטאט ןיטנאטסנָאק ,ויראגוב רָאדוט ,וקסעטאנרעשט ודאר

 ודנאס רָאסישזער ,ונאעשטלעװ ויצערקול ןיטנאטסנַאק ,וקסערָאדָאעט ענָארעשטישט רעביירש

 ".א .א אּפָאּפ עגרָאעג ,וקסעיליא ןָאי .א ,וקסענאטס עיליא ,דאילע

 סגרעבנרעטש ןופ רָאי 20 ןרָאװעג טקרעמעגּפָא טשעראקוב ןיא זיא 1938 ןרָאי ןיא

 -ישר א טכעלכנּכעואכ זיא "ןביוש, רעטשעראקוב יד ןיא .עינעמור ןיא טייקיטעט רעטאעט

 :ןעגנוריפפיוא-רעטאעט סגרעבנרעטש .י ןופ ;מ

 "ואָאנ לורטאעט, 1917 רעמוז

 יקסנַאשַאטָאב בקעי ןוא גרעבנרעטש בקעי ןופ ןטקא 2 ןיא ןעיוװער

 סעביצ
 םילשורי -- טשעראקוב

 ןענירעד ןטימניא

 דיראי א םעדיוב ןפיוא

 רעטעלב ענירג -- עדרעװ עיאָאפ

 .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה

 "אישטאד, לורטאעט 1918 רעטניװ

 יקסנאשָאטָאב בקעי ןוא גרעבנרעטש בקעי ןופ ןטקא 2 ןיא ןעיװער

 סקירד ,סקימ ,סקיא

 וק-- יר - וק - וק 2

 םכילע| םולש .3
 *סימָאט,, רעטאעט 3

 גרעבנרעטש בקעי ןופ יװער

 "ךלש יצח ילש יצח,

 "לארטנעצ,, רעטאעט 4

 "עפורט רענליוװ ,, דָאירעּפ

 סה (ת מב 0 טט ז=
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 גרעבנרעטש בקעי ןופ ןעגנוריפפיוא ןוא ןעגנוטעבראאב

 װַאמיד .א ןופ "רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד, .1

 .לָאגָאג ןופ "הנותח יד, .2

 (שינעמור) "עלא שזדאראק,, רעטאעט 7

 גרעבדנירטס ןופ ןדאראמאק

 "ינַאקסּפיל לורטאעט, 31--0

 (ָאידוטס-רעטאעט עשידיי רעטשעראקוב) "סטיב,, רעירפ
 סעיצאטיצער-רָאכ 1

 ץרּפ .ל.י ןופ ,קראמ ןטלא ןפיוא טכאנאב .2

 םכילע םולש ןופ רעדײנש רעטפושיכראפ רעד 3

 "אצינגישז, רעטאעט -- 3

 ןאמטלא השמ ןוא גרעבנרעטש בקעי ןופ יװער "טמוק לצַאק'ס ,

 (שינעמור) "ארבמאהלא רעטאעט -- 3
 גרעבנרעטש .י ןופ טריפעגפיוא ןרעמונ לצנייא

 אבמור-רעטסוש .1
 עטצלור 2
 הסיפת 3
 ןטָאבַאר .4
 אטארטסיזיל 5

 "ואָאני רעטאעט -- 5

 "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר.
 ןאמטלא .מ ןוא גרעבנרעטש .י ןופ יװער
 (שינעכור) "קיטסעשזאמ, רעטאעט -- 5

 רעקיצנאװצ א רימ ביג .1
 ראוטָארט .2
 עזירק 3
 .אװָאלסאמ אשויטאק 4

 "עדרעוו לו:ָאּפ, ,סאי-- 6

 דאלמ '.? טיוק "ןטָאשי רעלצג רעה;

 "אקטס,ןופ רעליפשיוש טימ גנוריפפיוא ןוא גנוטעבראאב

 עלאהעבניוט ,ץיװָאנרעישט

 ןידרָאג .י טול "קארקישטאראק ןופ עשאכ;?

 "אדניבזיא , רעטאעט ,טשעראקוב -- 7

 םכילצ :ש טױל "רצוא רעד; 1

 "טנערב רעטאעט סָאד .2

 גרעבנרעטש .י ןופ יווער

 (שינעמור) "ארבמאהלא 9 רעטאעט -- 1937

 1937 עינַאּפש

 (שינעמור) "שובאראק.. רעטאעט -- 7

 *עקנָאיּפש יד,
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 ןוא ,גיעפהעהשַאג לטיציא :םטפעה .קי'חנצװ 1

 רעלגיז השמ

 התפועקמועקג;װ יד .וו2

 רעלגיז השמ ןוא אזָאר .3

 רָאי 5 ופ רעטלע ןיא רָאטסאפ אליװעס .4
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 רעטָאפ סרָאטסאפ אליװעס--ויגרָאעג-רלאוונירג .לא 5
 רעלגיז אזָאו .7
 ןײא רָאטסאפ אליװעפ .122-=121--119--118- 16

 ןלָאר ענעדײשראפ

 רָאטסאפ ינומ .ןאמ ריא טימ רָאטסאפ אליװעס .0
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 גרעבנרעטש בקעי .3

 930 טשעראקוב ,"קראמ ןטלא ןפ'וא טכאנאב,ג ןופ דליב 4

 "עידוטס רעטאעט עשידײ רעטשעראקוב; רעד ןופ שיפא .5
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 = ןאמטלא השמ ,גרעבנרעטש בקעי ,לקיב המלש 203

 1950--טשעראקוב

 רענפעט ףלָאדא ,רעלכאפ יסול ,יקסװװַאנאד געלָא 7

 גרעבנרעטש בקעי ןוא לאט ידיס .םלאה סקאמ

 רעטפושיכראפ רעד; ןופ לבמאסנאיגרעבנרעטש .8

 .העדיטוש

 "קראמ ןטלא ןפיוא טכאנאב, וצ עציקס-רָאקעד .9

 "בלאק עשָאי; ןיא לבמאסנא גרעבנרעטש .131--0



 א לאט רך ס 32--194
 ןל ָאר ענעריישואפ ן ר

34 1 

32 1 33 1 



136 

15 

137 

 {935 ,טשעראקוב -- קילג ידעס טא רענאק הרש טימ ןאמײרפ ןופ "עטנזח רעװעשראוװג ןופ שיפא 5

 הק ןתפ "קהטװחקפ שלא קילה ירפש :ופ7-- 6



139 

 סםהס0688א 00 אםהדוּפדוס

 אט תשפדוצאוטוטו פססוושדֹגִדוו ,םאוו8פ 2 סט 8"

 סוא 98888 ספ 9 ס8ספאטהוש= 3

 6 2 20 2//זחהחי

 0 ם-| 2. 500

 8. ם-| 546ו0טז58ש

 . 8 }1 5100 : 2 ת-ז8 14841106 9 1 םטש 101831611

: 2::0624 .1 |-8 10 - 

 ס א א 9
138 

 א וואג םסאטפזאזופח זו
 םו ץטסאוו אם

 - פ06ההגוג ןופסן נה םוא סט ב
 אש

. 

 דבר ו
 קאשע + פט זוצ2 1 03 8 א

 884 8 8061 161 טז |4 

 וואוט פאזַאו

 וא פטא8א סט וא טאפ ואז
 סו8 לסמ :

 ואשוזאְצופ
9 .4 2 00616 ,1237 4240:000016 12 4006 - 

 / 8106/00) (6ם:טועו {79ז0636 ,8 2 8 8 2טן .

 ס0ועטז| 51 חופפ םֹות ךס8וחט| ;(טס080

 ע60060 5 זחספפזח

///1//2//2/2/6//006060////// 
11 /// 202 46416 41020000 44 14496 6 

 |0וש6ט8ט8ם  286

222222)))))))))),), 
 ,!(ץםסםץםץס1997996666644 14

),), 04 

 י1. 016805108 26101096ז

 . -:| 1ןסת 21196296

 . ם-חּב 50ח/8 (ט657ז6ח

 0 21 5364/0טז5אש

 ןכ 8 {3 7 8 8 |
 טי טמפפ+ז םנ1:5:ו סח +תפזז,:זרפוד+ 0 ם81
 םג:ה ס סוד סח = כי = {ואטמ אט

 ן}  שח/טאזתא א 464 . 2 6 - + + + י + ם* 4 טא
 -- ,אוצעסמ (המסטסצגוס} -- 6401 שן 266 = א סאזס

 { ן'סצמקס םו .אצוהצסס69)

 זע 2 6 .  . . . , .66 ! טטאא
 {טס8 זוסט9}. = .צסמצסעס. =- 188 {אטטא+ס)-

 15 22 דאאצאסשפאש
 } .אמטגטיצ הס טעטעממ --  גוןשאתט א ר

 {{  ר'צופ (לוסמטס39)
 101 ן!סאוה {ן.צחאמסוס סוטאובסס)

 1 טגגטופ {1 6ומצ אטצוב) = .למבמנס -- 11 ססמ 2114

 - + צב = 8 =

 ןכ 8 {ב = 8 ן}וי8 -
 { סס?טזו =! 656018 0 +3111101ז1 8 1 }

 ;:. ןעטוטיב םומ 8 (ג6080:6-
 5 / ןס (עזה וטת ןטסעבפ אטקא) ןפוסנָא

 א ןטטטצסא (נ8 ןעססבזו ןששץאוו-
 : 5064 2204  ס6114:1 םומ (כ8מג) 12 ווב2ז סו 2 א א

-- ? 8 3 2 8 = 
 א

 א כד 6 8 !{18

 -ח8 'ז/11 םימעג/ חטםעהע) 818 }168 2686
 101 םסחמ 1 020" ט46566164

 : } 2 ןטסזע+8 סומ ןטסץ88 קזסץאנ

. 

2 2444 68324 

 סםאזטאאטשע 1

 8888 א סו סט אסשא

 ןפיוא טפאשלעזעג רעשידײ רעד ןופ םארגָארּפ .132

 1933 ,טשעראקוב -- "אלָאז לימע; ןופ ןעמָאנ

 ןוא רעבײרש עשידיײ יז תבוטל םאוגָארפ .140-9

 1941 -- טשעראקוב -- רעליּפשיוש

 "רעטאעט ןשידײ ןופ רעײגרָאפ, וצ גנודאלניא 1

 1943 - טשעראקוב

 ןופ "גָאט-ןריובעג ,ןטסטרעדנוה םוצ םארגָארפ ,

 1941 -- טשעראקוב ,ןעדאפדלָאג םהרבא



 ןײז ןיא טָאה ,טשעראקוב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סאו ,גנורעייפ-לבוי רעד ףיוא

 :טגָאועג ערעדנא ןשיװצ ,לקיב המלש טרָאװ-סגנונפערעד

 רימ ןבאה טשעראקוב טָאטשנױרק רעד ןיא ,לאטראווק ןשידיי םענופ טימ עמאס ןיא;,,

 ,ןסרעסינעג ןוא רעפעש ,סלעקיטאּפמיס-שידיי ןֹוא רעפמעק-שידי טלמאזראפ טנייה ךיז

 םעד קנאד םענעדיײשאב א ןנָאזוצסױרא ידכ ,סרענגעק עשיעדיא ןוא טניײרפ עשיצדיא

 רעד ןופ רעצ ןצנאג םעד טקיטײװעגסיױא "ליפָארּפ ןיא טָאטש, ןיא טָאה סָאװ רעטכיד

 טמולחעגסיוא ןוא רסומ םעד טנרָאצעגסיױא ,םויגארט ריא ןטילעגסיוא ,סאג-ןדיי רעשינעמור

 ןעלקאטקעפס עכעלרעדנווו ענייז טימ טָאה סָאװ רָאסישזער םעד :ריא ראפ טסיײרט ןופ עיזיו יד

 װיטקעלָאק א ןוכ טײקידעכַאװ עיורג יד טסנוק ןופ ןוחטב טימ ןֹוא דיירפ טימ טריזימאניד

 ןוא ןכעלשטנעמ ןפיוא 'תופידר ןופ הרוצעמ רעד ןיא ,ןתוינערפ עלעירעטאמ ןופ םעלק ןיא

 .טסיײג ןשידיי

 טייקיטראנדיישראפ יד ,בוט-םוי ןקיטניײיה ןיא ךיז ןקילײטאב סָאװ יד ןופ לָאצ עסיורג יד

 סעיצאגעלעד עשפיה יד ,ןטערטראפ טנײה ָאד ןענעז סָאװ ,סעירָאגעטַאק עכעלטפאשלזעג יד ןופ

 טינ ײז ראפ ויא ימ ןוא טײצ !טלעג סָאװ ,עינעמור ןיא טעטש עשידיי עטסקיטכיװ יד ןופ

 עשירעטכיד סגרעבנרעטש זא תודע ןגָאז ,טנװָא ןקיטניה םוצ ןעמוק וצ טלאקזּפָא ןייק ןעװעג

 ,םוקפיוא ןופ לרעייפ סָאד בושי ןשינעמור ןיא ןדנוצעגנָא ןבָאה קרעװ עשירָאסישיער ןוא

 טעטילאטיוװו-שידיי רעד ןופ וורעזער סלא טמולחעג טָאה סעֹו ןכלעװ ןגעװ םוקפיוא וא

 רָאנ טינ טָאה גרעבנרעטש בקעֹי רעזדנוא ןכלעװו םוקפיוא ןא ,ץרּפ רעסיורג רעזדנוא

 -שידי עלא ןופ שארב ןוא ךיײלגאב ךיוא רָאנ ,גנופאש ןייז ןופ טולב םעד טימ טזיײּפשעג

 .עינאװערַָאה-רוטלוק רעקירעיקיצנאװצ ןופ שפנ-תריסמ ןטימ ,דנאל ןיא ָאד ןרענָאיּפ

 ןבראטש טינ רָאט רעייפ רעזנוא

 -"רעטכיד ןופ טרָאװ ךָאנ ףיוא סע טלאה

 ופ ןאגעג רימ ןענעז זיװעד ןשיגרעבנרעטש םעד טָא ןופ ןכיײצ-רעייפ םעד רעטנוא

 ןפאש ןלונימ ןיא טנײה ךיז ןענופעג ןוא גײטשּכױא וצ הלפמ ןופ ,הלפמ וצ ןוחצינ

 ןעמונראפ ןבָאה סָאװ,עמינָאנא רעטנזיוט ןוא רעיטרעדנוה ןופ טגלָאפענכַאנ ,ףיורא-גלאב

 .גנויינאב רעלערוטלוק וצ ףורקעװ רעזדנוא טרעהרעד ,טרָאװ רעזדנוא

 ןימ טימ טירש יב טירש רָאי קיצנאװצ עלא טעמכ ןאגעג ןיב סָאװ רעינייא סלא

 עייצקאפסיטאס ןוא דיירפ ערעדנוזאב א רימ ראפ זיא ,גרעבנרעטש בקעי טניירפ ןוא רבח ןסיורג

 רעד ןופ טנירפ ערעזדנוא סרעדנוזאב סירגאב ךיא .ןסירגאב וצ ָאד ןעמעלא דײא

 ןערדאק-רוטלוק עװארב ערעזדנוא ףורוצ ןכעלרעדורב א רעביא יז ךרוד קיש ןוא ץניװַארּפ

 .ןטערטראפ ײז ךרוד טנײה ןרעװ סָאװ ,ךעלטעטש יד ןיא

 סרעױב עײרט יװ ןעײטש סָאװ יד עלא ןיא ןסעגראפ וצ טינ טנײה ךיז טקישעג סע

 ןוא רעטסנעש רעד ײב -- רוטלוקשידיי ןופ טנעמאדנופ עמאס םייב עקירעמא ןוא ןליוּפ ןיא

 ערעײז ןַײז טקראטשעג ןלָאז .ןזעװלוש ןשידיי םעד --- ןעגנונעּפָאה ערעזדנוא ןופ רעטסערג

 עלא ןיא סרערעל ,סרעטסײגאב ןוא סרעליש עקידרעּפָאה רעטנזיוט יד ןבעל ןלָאז ,טנעה

 .טלעװ רעד רָאג ןופ ןלוש-שידיי
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 טשטנעבעג .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ סרעפעש עלא סורג ןקידנעמאלפ א ,סורג א

 ןשיאיבנ םעד ךיז ןיא טגָארט סָאװ קלָאנ טלעװ ןשידיי םענופ עיגָאלָאריטראמ יד ןייז לָאז

 .טלעװ רעד ןופ רעקלעפ עלא ןשיװצ טפאשביל ןוא טייקכיײלג ,טייקכעלרעדורב ןופ ןעמָאז

 ןסיורג קיביײא ןראפ ןפמעק סָאװ יד עלא סורג א ןקיש וצ ףוס םוצ רימ טביולרעד

 ".טייהירפ רעכעלשטנעמ ןופ לאעדיא םענייש-קיביײא ןוא

 ענעסירעגּפָא סלא טכארטאב טשינ טײקכעלטּפאשלעזעג עשידיי יד ךיז טָאה ,ןעעז רימ יװ

 .טלעוו רערָאג רעד ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג-רוטלוק ןשידַײ םעניימעגלא םעד ןופ

 :טגָאזעג רענדער רעד טָאה רעטיײיוװ

 -רוטלוק רעטסקיטכיו רעד ,ןיײנ ,רעקיטכיו א ןעװעג דנאל ןיא ָאד זיא גרעבנרעטש,

 לָאמא ןײלא ךיז טָאה גרעבנרעטש יװ -- ןעװעג זיא רעטאעט סנעדַאפדלָאג בוא .רעיצרעד

 עשינעמורטלא עטלמירדנא-קיטסיײיג סָאד טעכערדזָאר טָאה סָאװ קאב ןיא שוק רעד --טקירדעגסיוא

 טָאה טײצ עײנ א סָאװ ןגרָאמירפ רעלעה רעד ןעװעג רעטאעט סגרעבנרעטש זיא ,םוטנדיי

 .בושי ןשינעמור-שידיי ןטכאװרעד ןבעל םעיײנ א וצ םעד ןבעגעגּפָא

 רעטכיד רעד זיא עינעמור-שידיי ןופ ןצניװַָארּפ עלא ןופ גנוגעװאב-רוטלוק רעד ראפ

 יד ןעװעג זיא רע ,רעגערט-ןענָאפ רעד יװ רעמ ןעװעג גרעבנרעטש בקעי רעסישזער ןיא

 .ןײלא גנוזָאל רעד ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז רעבעג-גנוזָאל רעד יװ רעמ ןעװעג .ןיילא ןָאפ

 -שידיי עכעלגנירּפשרוא סָאד ןעװעג זיא רע --- רעריפ-טרָאװ רעד יװ רעמ ןעװעג זיא רע

 ".ןיילא טרָאװ

 -ןעקנאדעג ןײײז ראפ ןוא טײקכעלנעזרעּפ סגרעבנרעטש ראפ שיטסירעטקאראכ רָאג זיב

 רעטנאמרעד ןביוא רעד ייב ןטלאהעג טָאה רע סָאװ עדער יד זיא ןרָאי ענעי ןופ גנאג

 רָאנ ,טײטאב ןיעלטנײװעגרעסיוא ןא טאהעג טײצ רענעי ראפ רָאנ טשינ טָאה יז .טײהנגעלעג

 ןייז קידנבײהנָא .טרעװ ןשירָאטסיה-רוטלוק ןופ טנעמוקָאד א טנײה זיב ןבילבראפ זיא יז

 -ילאקדאפ יװ יוזא טעקנאב םע'נופ ןעװעטאר טלָאװעג ךיז טָאה רע זא גרעבנרעטש טגָאז ,עדער

 .רעטצנעפ ןכרוד ןעגנירּפשעגסיורא זיא סָאװ ,"הנותח, ןופ דלעה רעשילָאגָאג רעד ,ןיסא

 .טקאהראפ רעטצנעפ סָאד ןבָאה טניירפ יד רעבָא

 ןבָאה סעדער עלא יד סָאװ ,למיײרטש ענעדָאלאב-םיתפומ ןוא םיסנ ,םיחבש טימ סָאד,

 .ּפָאק ןפיוא רעװש טקירד - גרעבנרעטש טגָאז - ןוטעגנָא רימ

 םאלש ךיא .למײרטש ןייק טינ ךיא עז עיגָאלאענעג ןיימ ןיא ןײרא קוק ךיא טײװ יו

 ליפיו ףיוא רָאנ ,שדוק-ילכ טינ רָאנ טינ ריראב םוש א ןַא ,םירחוס ןדיי ,עטושּפ ןדיי ןופ

 סרוק רעקיטנײה רעד לײװ ,סָאד גָאז ךיא .םינדמל עסיורג רָאג טימ טינ וליפא ,סיײוו ךיא

 ריא ןוא ,װירב-סוחי םענעגיײא ןא עכָאלעמלאב א ץנעלעצסקע ןא ןטכארטוצסיוא ךיז :זיא

 ,שיטע טיגנ ,שירענגיל ראפ "רינאמ ,, ןימ אזא טלאה ךיא ליײװ יא םאטטּפָא ןיימ טינ ריגענ

 טיג ,םירחוס) םירחוס ערעזדנוא זא ,ןייזטסווואב םענופ ןעגנורדעגכרוד ןיב ריא לײוװ יא ןוא

 ןוא ןלאיצַאס ןיא) טײקכעלטלעװ ןופ זדנוא יב רעגערט עטשרע יד ןעװעג ןענעז (רעמערק

 טײהרעקיניזטסוװאבמוא וליפא ,עיציזָאּפָא יד ןעװעג ןענעז ,(טרָאװ ןופ ןיז ןשימסָאק ןיא

 ,1938 ראודבעפ 2 ,טשעראקוב ,11--10 :רעמונ "ןביוש, (
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 קיטכיר יז טָאה 'ס יו עינזוק עקיטסיײג יד יװ טינ שרדמ-תיב -- שרדמ-תיב ןוא ץחרמ ןגעק

 עיצאקירבאפ יד :ןעזעג יז טָאה עלעדנעמ יװ יוזא רָאנ ,ץרּפ ,קילאיב ,גרעברעייפ ןעזעג

 .רעוװילג-סנבעל ןקידלמיש ןוא םינלטב ןופ

 למיירטש א ןזָאלבעגפיורא ּפָאק ןיימ ףיוא טָאה עינעמור ןופ טניװ-רוטלוק רעד ביוא

 עקסמש-לעב יד יו טקארטסבא יוזא טבעװשעג ּפָאק ןײימ רעביא טָאה ס זא חיטבמ ךיא ןיב

 למיירטש סָאד .ּפָאק ןײנ ןיא רָאה ןייא ןייק טרירעגנָא טינ טערקנָאק טָאה ןוא עליישטאפ

 ןייזטסוװאב ןיימ ןופ חוכ ןטימ סיוא ךיא וט ןוטעגנָא ריכ ןבָאה סעדער עקיטנייה יד סָאװ

 ןזיא טיײקיטעט-רעטאעט רעקירָאי20 ןיײמ טעמדיװעג זיא סָאװ טעקנאב רעקיטנייה רעד זא

 -ור ןיא רוטלוק עשידיי רָאי קיצנאװצ ןופ טעקנאב רעד ךעלטנגײא ,ךעלטכישעג גנערטש

 ,רעליּפשיוש) רעטעבראטימ רעטאעט ענײמ ןופ רָאנ טינ טעקנאב רעד ךיוא זיא סע .עינעמ

 -עטשרָאפ-יוער עקיניא ןופ םיפתוש-ןטסקעט ענײימ -- ןורחא-ןורחא ןוא סרעלָאמ ,רעקיזומ

 רעשינעמור רעצנאג רעד ןופ ןךױוא רָאנ (ןאמטלא השמ ןוא יקסנאשָאטָאב בקעי יװ ןעגנול

 ,טקאטנָאק ןקיטסײג ןטנענאמרעּפ ןיא טבעלעג בָאה'כ עכלעװו טימ החּפשינ רעשירארעטיל

 -ָאמ רעד ןעװעג ןענעז עכלעװ רעפמעק-רוטלוק עמינָאנא ערעזדנוא ןופ ןערדאק יד (ןופ ןוא

 עינעמור ןופ ןרענָאיּפ-שידיי סרעייגרָאפ עניימ עלא ןופ ןוא ,ראּפשנַָא רעשיעדיא ןוא רעשילאר

 .ר ,רעשזראבז לװלעװ ,רעגניז רעדָארב יד יו רעטסנעּפשעג-רוטלוק ערעדנא ןופ וליפא ןוא

 ןגיה ןפיוא ןעזרעד ןעװעג טינ ײז לָאז ךיא ןעװ סָאװ ,ןעדאפדלָאג םהרבא ןוא סעדיורב .א

 ןקיטסײג ןגיה םעד ןופ ןדמאז יד ןופ ןרָאװעג טישראפ רעכיז ךיא טלָאװ ןָאפ-טנלע-שידיי

 ךיא עכלעװ ןגעװ יד-ָא ,רָאי קיצנאװצ טימ קירוצ ָאד ןפָארטעג בָאה ךיא ןכלעװ רבדמ

 לָאמניא טשינ ךיז ןבָאה לגנארעג ןרעװש רָאי קיצנאוצ יד ןופ ךשמ ןיא ןעװ ןוא !.דער

 עקיטסייג-שידיי ליפיוזא ןיוש טָאה סָאװ ךשוח ןגיה םעד ןגעק ןּפיל יד ףיוא תוללק ןסירעג

 יד-א ןשטנעב רָאנ טנײה לךיא ליו ,רופש א ןָא טשיװעגּפָא ןוא טקעמעגּפָא ָאד עיגרענע

 ןיב ךיא .טרימילבוס עמארד לייו ,םזיטאמארד ריא ךרוד ןביוהרעד יז עז ךיא סָאװ טייצ

 דנאל ןקידריװקרעמ ןקיזָאד ןופ ףושיכ םעד ןגעװ רָאנ ןדער וצ טנייה טמיטשעג ראפרעד

 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןטנעצקא עשיטסילאנָאיגער יד ןגעק קילּפער א ןײז ךיוא ליװ סָאװ ןוא

 -אסאב ןוא עניװַָאקוב ןופ ח'ח יד ןופ טכאנרעדפיוא טנייה סעדער יד ןיא קורדסיוא םוצ

 .עיבאר

 -עמור ןיא ןבעל רָאי 20 עטסקיטכיװ עניײיב ןריסנאמָאר לאטנעמיטנעס טינ ליװ דיא

 -ורק ןָאסניבָאר אלא ערוטנעװא עקיטסיײג זיא סע .ןאמָאר :זיא סָאד זא ןגָאז ליװ ךיא ,עינ

 ,ןיילא ךיז ןופ גנוקעלּפטנא רעד ןופ טכיזעגגָא ןיא רָאנ ,דנאל א ןופ רָאנ טינ גנוקעדטנא ,ָאז

 לעװ ךיא יװ תוחוכ עשיטע ,עשילארָאמ רָאנ ,עלעוטקעלעטניא רָאנ טינ ענעגייא ןיד {ןופ

 .ןעלקיוװטנא רערָאלק ןענעק ןדער ןיימ ןופ ףיול ןיא רשפא סע

 -רוטלוק ןיא רָאנ טינ ןרָאװעג טלדנאװראפ זיא םלוג ןגיה ןטימ ךיז ןעלגנַאר סָאד

 ךיז ןװורּפּפָא ןוא שיוטסיוא ןא ןיא רָאנ ,לערוטלוק ןרעװ טקריװאב רעדָא ןקריװ ןופ ףמאק

 -אב ךיא ןיב ןעמוקעג זא ריא טפראד ןסיװ לייו .טפארק רעשילארָאמ רעקיטיײזנגעק ןופ

 -ידי א סָאװ ,טעטירַאירעּפוס רעקיטסײג ןופ הװאג רעכעלכעלפרעביוא רעד-ָא טימ טנּפָאוװ

 ךיא ןכלעװ וצ ,דנאלסור יװ רעטנעצ-רוטלוק ןשידיי ןסיורג אזא ןופ טנעגילעטניא רעש

 -עג ןוא .עינענור עקסראדנער-שידיי רעד ןגעקא טכארבעגטינ ךיז טימ טָאה ,טרעהעג בָאה

 רעכלעװ םייחה רוא ןגעװ השעמ רעראברעדנוװ רעד ןיא טלײצרעד טרעװ סע יװ זיא ןעש

 -ַא ןעװ ,רעגײז םעד ףלעװצ קיטיירפ טקנוּפ ןויטבמס ךייט םוצ ןעמוקוצנָא טליצעגּפָא טָאה
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 -ירא יוזא ךיז ןוא רענַײטש טימ ןפראוו וצ תבש דובכל ףיוא טרעה ךייט רעקיורמוא רעד

 זיא רע וװ דלאװ ןיא .ןדיי עטיור יד ןופ דנאל םעניא ךײט טייז רענעי ןופ טּפאכעגרעב

 סנעמעװ ןיא ,רעקעהצלָאה א ,זיר א ןדיי א ןפָארטעג רע טָאה ןעמוקעגנָא ןטשרע םוצ

 יב ךיז קידנרעטנָאלּפ .קירעשיײה א יװ ןעזעגסיוא טָאה םייחה רוא רעסיורג רעד ,רע ןגיוא

 -רא ןייז ןיא ןרעטש ןזָאל טלָאװעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,רעקעהבלָאה רעד טָאה סיפ ענייז

 םיא ןוא םיחה רוא םעד זָארג םענופ ןביוהעגפיוא ,חרוא ןשילרעטסיוא םעד ךרוד טעב

 א ףיוא ןעגנַאהעג טָאה סָאװ עטָאּפאק רעד ןופ ענעשעק ןײז ןיא טגעלעגניירא שירָאזיװָארּפ

 ,ןשאוועגמורא רעקעהצלָאה רעד ךיז טָאה ,םייה א ךיז קידנרעקמוא ,טעברא רעד ןָאנ .םיוב

 טלעטשעג ךיז ןוא טנװאדעגפָא ,רעקידתבש א ףיוא עטָאּפאק עקידעכָאװ יד ןטיבעגרעביא

 ,טרָאװ ייב טרָאװ ןעגניזטימ לוק סיז א טרעהרעד רע טָאה םיצולפ ."תרשה יכאלמ, ןעגניז

 -ידעכָאו רעד וצ ןעמוקעגנָא רע זיא לוק םעד קידנעײגכָאנ ,,.תרשה יכאלמ ,םולשה יכאלמ,;

 טָאה רע ןכלעוו ,םייחה רוא םעד ןענופעג טָאה רע ענעשעק סנעמעװ ןיא עטָאּפאק רעק

 .תבש ףיוא חרוא סלא שיט םוצ טצעזעג

 װיטקעלָאק ןגעק דיחי םענופ הװאג יד ןרעװ ןעזעג דימת זומ קסעטָארג יוזא טָא

 קידתוצראה-םע וויטקעלָאק רעד ןוא םייחה רוא רעד יװ ןואג אזא יא דיחי רעד עליפא ןעװ

 .עדנעגעל רעטלייצרעד סָאװרָאנ רעד ןופ רעקעהצלָאה רעד יװ

 סע .סעכעלנעי סעּפע ןעשעג זיא עינעמור ןופ ןרענָאיּפ עקיטסייג-שידיי עלא טימ

 ןטנאקאב ןטימ טנּפָאװאב ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד טשינ ןרָאװעג טניולאב ָאד ראפרעד ןענעז

 ןײטשפיוא טעצװ ריא ,ןזײװאב רָאנ ךיז לעװ ךיא ,מוק ךיא" :ןפיל יד ףיוא זרעפ ןשיקילאיב

 םענופ סענעשעק יד ןיא ךיז ןרילראפ וצ ןעװעג יואר ןענעז עכלעװ ענעי רָאנ , לָאמא טימ

 ןטימ טריציפיטנעדיא ךיז ןבָאה סָאװ יד ןופ טגָאזעג רעסעב .ץראה-םע ויטקעלָאק

 ".םינָאנא ןסיורג

 ןענעדאפדלָאג ףיוא יא ןעדאפדלָאג ןופ ןפאש ןפיוא יא ּפָא גרעבנרעטש ךיז טלעטש ָאד

 ןופ טדער רע .ענישטשרוטארעטיל ןופ גָאזּפָא רעד זיא סָאװ ,עיצאטנעירָא-רוטלוק סלא

 -שירארעטיל רעטלאק ןופ ךיוה רעד ןופ טינ ןעדאפדלָאג טימ טרירעגנָא ךיז טָאה רע יװ סעד

 זיא סָאװ רירנָא ןא -- םעדעפ שיײלפ ןוא טולב יד ךרוד רָאנ ,גנוצאשּפָא רעשיטירק

 .שינעבעלרעביא םיטניא סיורג א ,,םזירוטלוק, יװ רעמ ןרָאװעג

 ָאד רעיוב-שידי עלא ײב יװ ,דנעל ןוא קור ענײמ ןענעז --- רע טגָאז -- יאדווא.

 ,ןגָאלשעגנָא ָאד ךיו טָאה טאט ןוא טרַאװ רעזדנוא עכלעוו ןיא ןודלעפ עטראה יד ןופ טּפאלקעצ

 ןרידאװע ןלעװ ןופ ןטנעמָאמ יד ,ןטלעש ןופ ןטנעמָאמ יד זא רָאלק רימ ראפ זיא סע רעבָא

 ןצנַאגניא ךיז ןבעלסיוא ראפ ןטײקכעלגעמ ערערעכיז ןוא ערעגנירג ןופ הביבס א ןיא

 וצ גנארד רעד תעשב ,ןעגנומיטש עקס'םדו-רשב יד עשיאזָארּפ יד ןענעז ,שירעלטסניק

 ןשילארָאמ ןרעכעה א ןופ טמוק ןבעל-שידיי ןגיה ןטימ לרוג ןכעלנעורעּפ םעד ןדניבראפ

 ןגיה םוצ הפונח ץמש ןײק ָאטשינ זיא גָאז ךיא סָאװ םעד ןיא וא .לאווק-עיצאריּפסניא

 טעלגעג טינ ָאד ןיב ךיא זא ןסיײװ עלא סָאװ סָאד זײװאב סלא רָאנ טשינ טניד ץוביק ןשידיי

 ןטנענאמרעפ א ןיא ןענאטשעג ןיב ךיא סָאװ ,טקַאפ רעד טרעײנ ,ןקאב עניײימ ףיוא ןרָאװעג

 טײטש יאדװא .עניװָאקוב ןוא עיבאראסעב ןופ ןערדאק ערעזדנוא טימ טקאטנָאק-רוטלוק

 ןרָאי עטצעל יד ןיא תעשב ,עינעמור טלא וצ םינּפ ןטימ רעמ עינעמור ןופ טײקיטעט ןיימ

 רעבָא .ןצניװָארּפ ערעפייר-שידיי יד ןופ ןוויטקעריד עקיטסיײג יד ףיוא טריטנעירָא רעמ ךיז

 ןעָאװינ עדייב ידִ-א ןשיװצ ועטניס א טכוזעג ךיא בָאה רָאי קיצנאװצ עלא ןופ ךשמ ןיא
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 -סגנאגסיוא ןא ןכוז ןופ ןיז ןיא ,עיצאטנעירָא ןופ םעלבָארּפ סָאד טבעלעגרעביא ןטספיטמא ןוא

 עקיזָאד סָאד .דנאל ןצנאג ןיא טעברא-רוטלוק רעזודנוא ראפ קיטליג ןײז לָאז סָאװ ,טקנוּפ

 ףראד ןעמ ןעװ ןטייצ ןיא ,טציא סרעדנוזאב ,ודנוא ראפ ףראש רעדיװ טייטש םעלבָארּפ

 טײג ,רָאי קיצנאװצ ךָאנ ,ראפרעד ,טציא .קלָאפ םענופ ןטכיש עלא וצ ןדער רעדיװ

 רימ וצ ךיז טָאה עכלעװ רוגי:-ןעדאפדלָאג יד עיצאטנעירָא-רוטלוק סלא רימ ראפ ףיוא רעדיוװ

 וא טנײה ןעעז רימ .רעהא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא תעשב הזיחא עקיצנײא סלא טקעלּפטנא

 ראפ ךיוא "לרעייפ רעקאלפ רעקאלפ, ףיוא ןזיװעגנָא זדנוא ראפ לאינעג טָאה ןדאפדלָאג

 רעװ דךיא יֹװ ,סָאװ ,טשינ רעדנוװו ןיק רימ ראפ ראפרעד זיא'ס .טײצ רעקיטנייה רעד

 -- יאבכוכ רב טיירגעג טרעװ ,לשמל ,רעטאעט הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןיא זא ,רעיווועג

 ןשידיי ןעמורק ןוא עטָאּפַאק יד ןקזוחּפָא טימ ןוט וצ טאהעג טשינ ןיוש טָאה סָאװ עסעיּפ יד

 .סָאּפע ןדלעה טימ ,עדרעװ רעלאנָאיצאנ טימ רָאנ ,ןקור

 -פיטש עלא יד יב ,עינעמור ןשידיי םוצ גנויצאב רעװיטיזַאּפ ,רעזָאל-הרשּפ ןיימ ןיא

 סָאװ גנונא רעד ןופ ךיוא ָאד רשפא זיא ,ָאד ןבעל רימ עכלעװ ןיא ןעגנוגנידאב עשירעטומ

 ערעװש יד ןיא טָאה רע תעשב ץרּפ ןסיורג רעזדנוא ייב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא

 ןקיטסייג-שידיי ןקיטפניק א ןגעװ יװ עינעמור ןגעװ ןיקסנא וצ טדערעג ןטייצ-המחלמ

 ."וורעזער

 ןבעלסָאד ןליפא ןעװ זא,-- גרעבנרעטש טגָאז -- טײצ רעקיטנײה רעד ןגעוװו קידנדער

 סלא ,עגָאגאניס רעד ןיא קירוצ :רעמ ךָאנ ,ןײרא ָאטעג רעד ןיא ןבײרטקירוצ זדנוא טעװ

 יו טשינ ןיהא ןרעקמוא ךיז רימ ןלעװ ,ןזָאל זדנוא טעװ עמ סָאװ עיצוטיטסניא עקיצנייא

 ןזָאלראפ ךיז רעדיװ ןוא ,ענעדָאלאב-הבושת ןוא ענעכָארבעצ זיולב ,"רעמוטש ,,סרעטײװ

 לביב רעד ןבעל ןלעװ רימ רָאנ ,סעטָאּפַאק עגנאל ןוא דרעב עשידיי עטיור רעדָא עצראװש

 עכעלמיטסקלָאפ, סעצרּפ ,"רעקיכלימ רעד היבט, סמכילע םולש ךיוא טרָאד ןלעטשקעװא

 סָאװ גנידצלא ןוא "םילשמ, סגראבניײטש רזעילא ,"טָאטש-הטיחש ןיא, סקילאיב ,"ןטכישעג

 ערעזדנוא ןעגנערבטימ ןיהא ןלעװ רימ :רעמ ךָאנ .לאווק ןבלעז םעד ןופ זדנוא ייב טמאטש

 ןופ ןבירטראפ יז ןבָאה רימ רעדָא ,טסענ רעזדנוא טזָאלראפ ןיילא ןבָאה עכלעװ סרעלדָא

 ןטכיצראפ טינ ןלעװ רימ .סקראמ ןוא לאסאל ,ענײה ךירניײיה ,אזָאניּפש ,יװ הלהק רעזדנוא

 ןיא ןוא עיצאנ רעזדנוא טימ ןאּפש ןיא ,טלעװ רעד ןיא שראמ ןצלָאטש רעזדנוא ףיוא

 ".'קנאדעג ןלאסרעווינוא ןװיסערגָארּפ

 ,1956 רָאי ןיא טָאה ,גנורעיײפ-לבוי רעד ףױא עדער רעד ןיא ךיז קידנענאמרעד

 :ויװרעטניא ןא ןיא טרעלקרעד גרעבנרעטש

 -עװש ןא ךיז ןקור סע זא טגָאזעג ךיא בָאה טעקנאב ןפיוא טרָאװ-רעפטנע ןיימ ןיא;

 ,רעוט-רוטלוק רימ .עטאל עלעג יד ןָאטנָא ןוא ַָאטעג ןיא ןסיטש זדנוא טעװ ןעמ .געט ער

 ןגָארטטימ ןוא ןסאמ עשידיי יד ןקיטומ וצ ידכ ,ײר רעטשרע רעד ןיא ןייטש ןפראד ןלעװ

 -וקעג ןעמ זיא ,ןדער טקידנעראפ בָאה כ רָאנ יװ .ןטרעװ-רוטלוק ערעזדנוא ייז טימ

 רעד ייב ןענעז אגָאג-אזוק רעריפ עש טימעסיטנא עשיטסישאפ יד זא ,ןגָאז ןדנוא ןעמ

 ייטכאמ

 ,רעטאעט ןשידיי ןראפ טכענ ןוא געט ערעװש רָאג זיב ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ...ןוא

 -ור ןעװ ,1944 טסוגױא ןט-23 םעד זיב טרעיוד יז ןוא רעגרע לָאמא סָאװ טרעװ עגאל יד

 .ךָאי ןשיטסישאפ םעד רעטנוא ןופ טיירפאב ךיז טָאה עינעמ
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 ןענאמרעד וצ ןָא ןקידנעראפ טשינ ךיז ןָאק טעברא רעזדנוא ןופ לײט רעטײװצ רעד

 רעקילדנעצ ןופ השמ ןיא ןרָאװעג טריּכעגכרוד זיא טייקיטעט-רעטאעט עקיטכיװ רָאג א זא

 -לָאג :תוהּפשמ-ןרָאיטקא יד ךרוד ,המהלמ-ללעו רעלײװצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ,ןרָאי

 -עס רעטעּפש ןוא יקסרוגידאס ,ןאמדירפ ,ןאמקילג ,רעגניטע ,רעלגיז ,וקסעלאגעס ,גרעבנעד

 ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפאק קיטכיװ א רעײז זיא סָאד .גינעק אניד ןוא רָאטסאּפ אליו

 -יב טימ ןדנובראפ ,טעברא עקידתונשקע ןא ןעװעג זיא סָאד .עינעמור ןיא רעטאעט שידיי

 -עטש ןופ רעמ ךָאנ ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ גנורעדנאװמורא טימ ,ןטיײײקירעװש ליפ ןעמוק

 -רעד יד ראפ דיל .ןוא טרָאװ עשידיי סָאד ןעגנערב ןוא טכאנ ראפ טכאנ ,לטעטש וצ לט

 לײט םעד וצ ןעגנאגרעד ןענעז ןעגנולעטשרָאפ ערעײז .ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי ענעגָאלש

 ןופ רעדָא "רענליװ,; יִד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןכלעװ וצ ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ

 .ןעגנאגרעד טשינ ןענעז ןגרעבנרעטש

 ןליּפש ןופ ןװורּכ טפָא רימ ןענופעג טעברא רעיײז ןיא זא ,ןבעגוצוצ ךיוא זיא .ייברעד

 -ןעדאפדלָאג רעד ייז ייב ןעמונראפ דימת טָאה טרָא סיורג א .ראוטרעּפער ןשירארעטיל א

 רעד ןופ ךשמה א ,ןכירטש עסיורג ןיא ,רָאפ ךיז טימ טלעטש טעברא רעײז .ראוטרעּפער

 ןופ ןטכיש עטסטײרב יד וצ טײקטנעָאנ ןופ ןיז ןיא ,עינעמור ןיא עיצידארט-ןעדאפדלָאג

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד

 ויא רעטאעט שידיי ןליּפש ןופ קנאדעג םעד ןבעגעגפיוא טשינ ןבָאה יײז ןופ עקינײא

 טריזינאגרָא ייז ןבָאה עירטסינסנארט ןיא ןרעגאל יד ןיא וליפא ,ןעגנוגנידאב עטסרעװש יד

 -סאּפ אליװעס ,רעלגיז אזָאר ןוא השמ רעליּפשיש יד .רעטאעט שידיײ ןופ ןעגנולעטשרָאפ

 -פלָאװ אינאמ ןוא ןָאמיס ,לאומש ,ןײטשנרעב ילאס ןוא ושימ ,רעלצניר האל ןוא ךורב ,רָאט

 -אעט שידיי טליּפשעג ןבָאה ,רעקילּפָאּפ ָאנַעב ,רענפעט אזיג ןוא לראק ,רעגניטע אנרע ,ןָאז

 .ועליגָאמ ןוא עקנירעמשז ןיא ,עירטסינסנארט ןיא רעט

 שידיי ןופ ןעגנולעטשרָאפ טריזינאגרָא םיריסא עפורג א טָאה ,אקראינפאװ רעגאל ןיא

 -לָאטש שרעה ןוא רענליװ ןימינב ,רעדגיו ןאמטיל ,שטיװערעד איסא רעביירש יד .רעטאעט

 טרינעצסניא ןבָאה ,"טכאנ ןוא גָאט; .סיקסנא ןופ גנוריפפיוא יד טריזינאגרָא ןבָאה רעּפ

 רעשיסאלק רעשידי רעד ןופ עזָארּפ ןוא רעדיל טנעײלעגרָאפ ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיי

 אקרַאינּפאװ ןופ עּפורג-רוטלוק רעד ןופ ןעוטפיוא עטכעכנאסערעטניא יד ןופ ענייא .רוטארעטיל

 יד טריזילָאבמיס טָאה סָאװ "םירצמ תאיצי גנולעטשרָאפ יד ןריזינאגרָא סָאד ןעװעג זיא

 זיא גנולעטשרַאּפ יד .אקראינּפאוו רעגאל ןופ םיריסא יד ראפ ןעמוק טעװ סָאװ גנויירפאב

 רערענָאיצולָאװער רעשינעמור רעד ןופ רעדיל עטריזארפראראּפ טימ ןטכָאלפעגכרוד ןעװעג

 .עיזעָאּפ

 ,עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןופ לטיּפאק ןקירעיורט סעד ןיא

 טנאמרעד ןטקאפ עטכארבעגנביוא יד ןפראד ,המחלמ-טלעװו רעטײװצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןשידיי ןופ גָארטײב סלא ,רעיודסיוא ןוא טיײקיטומ ןופ זייואב סלא ץרא ךרד טימ ןרעװ

 .עּפָארײא ןיא דנאטשרעדיו ןשיטסישאפיטנא םוצ רעטאעט

 ןופ ןרָאטקעלּפער יד המחלמ-טלעװ רעטײװצ רעד תעשב ןענעז ,טשעראקוב ןיא ךיוא

 ןטָאבראפ ןעװעג זיא ,טײצ רעד ןיא .ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא ןצנאגניא טשינ ,רעטאעט ןשידיי

 רעד .דיײר יד ןײז טנָאקעג טשינ יאדװא טָאה רעטאעט שידיי ןליּפש ןופ ,שידיי ךעלטנפע ןדער וצ

 -סגנאוצ ףיוא ןוא ןרעגאל 'ד ןיא ןרָאװעג טקישראפ זיא ןרָאיטקא עשידיײײ לײט רעטסערג

 ןענעז ,סעניב עשינעמור יד ףיוא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ןרָאיטקא עשידיי יד ןוא טעבוא
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 ןרָאװעג טלעטשעגסיורא ןענעז 1940 רָאי ןיא .סנטסָאּפ ערעיײז ןופ ןרָאװעג טלעטשעגסיורא

 -ָאנעצס ,רעלָאמ ,ןרָאסישזער ,רעצנעט ,רעליּפשיוש עשידיי עלא רעטאעט ןשינעמור םענופ

 ןצונוצסיוא טװורּפעג םירחוס-רעטאעט .עקיניײא ןבָאה טנעמָאמ ןקיזָאד םעד .רעקיזומ ,ןפארג

 לײט א טימ רָאנ ,"עּפורט-טילע, ןא ןדנירג ןלָאז ײז ,ןרָאיטקא עקינייא ןגָאלשעגרָאפ ןוא

 עשידיי עוויסערגָארּפ יד ןופ וויטאיציניא רעד קנאדא .ןרָאיטקא ענעפרָאװעגסיורא יד ןופ

 -ור ןופ ייטראּפ רעשיטסינומָאק רעד טימ גנודניבראפ יד טאהעג ןבָאה עכלעװ ,רעלטסניק

 -רעטאעט א ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ס ןוא ןבעגעגנייא טשינ ןאלּפ רעד ךיז טָאה ,עינעמ

 א ,טעברא רעד ןופ ןרָאװעג טלעטשעגסיורא ןענעז סָאװ ןשטנעמ-רעטאעט עלא טימ עּפורט

 -םועשאראב ןיא ,דארּפש רעשינעמור רעד ןיא רעטאעט שידיי טליּפשעג טָאה סָאװ עּפורט

 ןגעק ףמאק ןיא עיציזָאּפ עקיטכיװ א טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ןוא ,טשעראקוב ןופ לאז

 -וקסענָאטנא ןשיטסישאפ ןגעק דנאטשרעדיװ םוצ ןסאמ עשידיי יד ןריויליבָאמ ןראפ םזישאפ

 -עפָאה ןסאמ עשידיי יד ןופ רעצרעה יד ןיא טצנאלפעג ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ יד .םישזער

 ויטקעלָאק-םועשאראב םעד ןופ טײקיטעט רעד ןיא .ןגרָאמ ןרעסעב א ןיא ןביולג ןוא גנונ

 ,ודנאס איראמ :יװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,ןרָאסישזער ,רעלטסניק ענעעזעגנָא טקילײטאב ךיז ןבָאה

 .ה .מ ,רעטרעלעג ינָאמ ,עָארטס .נ ,יצניפ .לא ,אװאלסָאגָאב אינא ,וװָאנאדערפ עטאעב

 -ורב אעשטרימ ,ץלָאהכוב טרעבָאגאד ,ןאמָאר ילע ,םלאה סקאמ ,ןאמצראווש םיײח ,יסקאמ

 .ערעדנא ןוא ונאענילעמ .ה ,אערימ ןעשודוע ,דאילע ודנאס ,רעק

 סָאװ ,רעטאעט ןשידיי םענופ ,ןרָאיטקא עשידיי עקינייא ןבָאה טײצ רעבלעז רעד ןיא

 -ינאגרָא ,רעוט-רוטלוק עשידיי עװיסערגָארּפ יד טימ םענייניא ,יײרפ רעד ףיוא ןעװעג ןענעז

 -ּפָא ןופ דיירסיוא ןרעטנוא וװ ,ןעלּפמעט ןוא סעגָאגאניס יד ןיא סעיצאטסעפינאמ-רוטלוק טריז

 ןגָארטעגרָאפ ןגעלפ ,רעבײרש עשידיי ייר א ןופ געט-ןריובעג יד רעדָא ןטײצרָאי יד ןקרעמ

 עלעדנעמ ,םכילע םולש ,ןיקסנא ,ןצרּפ ןופ קרעװ ערענָאיצולָאװער ןוא עװיסערגָארּפ ןגעוו

 םולש ןענעז ןעגנוגנידאב ענעי ןיא זא ,ךיז טייטשראפ .ןעדאפדלָאג ןוא םירפס רכומ

 לָאמ עכעלטע ןוא ןרָאװעג ןריובעג רָאי ןיא לָאמ עכעלטע ,עלעדנעמ ןוא ץֹרּפ ,םכילע

 ןליש יד ןיא סעיצאטסעפינאמ-רוטלוק עקיזָאד יד ןריזינאגרָא םעניא ..ןברָאטשעג רָאי ןיא

 .מ ,ּפאנש לואש  ,ונאעראזאל ובראב :רעוט-רוטלוק יד טקילײטאב ךיז ןבָאה ןעלּפמעט ןוא

 דלעפנעמולב ,שיטרעב ןָאעל ,רעּפָארג בקעי ,לבאנש לרעב ,ןאמָאר ס"ש ,סיװָאבוד .י ,סקאל

 עטאעב רעליּפשיוש יד ןוא ,אגאראש ראקסאל ,ןאירָאד לימע .רד ,רָאדאנעב ירוא ,ןירָאלפ

 ןוא ןבתכ ,סענרעה .רד ,קילג ידײס ,רעגניטע הרש ,יצניפ .לא ,ודנאס איראמ ,װַאנאדערפ

 לײט ןשילאקיזומ םעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעװ ,ןאמצראוש םייח רָאטיזָאּפמָאק רעד

 .סעיצאטסעפינאמ עלא יד ןיא

 ןופ ןגיוא יד רעטנוא ,רָארעט ןשירעלטיה ןטסקילױרג ןופ ןרָאי יד ןיא ןענעז יוזא

 עלעבָאנ יד ןרָאװעג טײרּפשראפ (יײצילַאּפ-םײהעג) "אצנארוגיס, רעשינעמור רעקיטלָאמעד רעד

 ,ןעגנוזעלרָאפ יד .רוטארעטיל רשידי רעד .ןופ רעקיסאלק יד ןופ סעעדיא עשיטסינאמוה ןוא

 ןייז לָאז טייצ רנעבעגעג רעד וצ עיזלא יד זא ןבילקעגסיוא יֹוזא ןעװעג ןענעז עכלעו

 סעיצאטסעפינאמ ןיא ,סעיצאטסעפינאמ עקיזָאד יד ןעלדנאװראפ לָאמטּפָא ןגעלפ ,עטלוב א

 טָאה רעמעלאב םעד ןופ ןעװ .רעטקאראכ ןשיטסישאפיטנא םענעכָארּפשעגסױא ןא טימ

 טוג םלוע רעד טָאה ,"עמשטערק א זיא טלעװ יד טשינ ןיימ , ּפסעצרפ ןעגנולקעגּפָארא

 טלָאװעג טשינ ןעלּפמעט ןוא ןליש יד ןיא טָאה ןעמ לײװ ןוא ,טנײמ ןעמ סָאװ ןענאטשרַאּפ

 ןרעדנא ןא ןענופעג םלוע רעד טָאה ,ןגָארטרָאפ ןגעלפ סָאװ רעליּפשיוש יד ןרידָאלּפא
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 טרָאװ ןטימ ןסירגאב יײז ןוא רעליּפשיוש יד ןטראװּפָא געלפ עמ :ןעקנאדאב ֹוצ ײז ןפוא

 !םייחל

 ןרעלטיה טבעלעגרעביא טָאה רעטאעט עשידיי סָאד .רָאװ ןרָאװעג זיא סורג רעד ןוא

 ןכעלמיטסקלָאפ ,ןשימײה םעד ןופ ןזרעפ יד ןרָאװעג םיוקמ ןענעז סע ןוא םיתרשמ ענייז ןוא

 :רעװעשטידראב גילעז רעטכיד

 טשינ לוק ןײק בָאה ךיא שטָאכ
 ןעגנילק לָאז סָאװ טשינ סיטש ןײק
 ךָאנ לָאמא ךיז ךיא לעװ
 ..ןעגניזעצ דליװ קיטסאה
 טשינ סיפ ןײק בָאה ךיא שטָאכ
 ןצנאג ןײק טשינ רבא ןײק
 ...ןצנאטעצ דליװ קיטסאה ךָאנ לָאמא ךיז ךיא לעװ

 טצנאטעצ ךיז גנויירפאב סעינעמור ךָאנ טָאה עינעמור ןיא רעטאעט עשידיי סָאד

 .ןבעל יײנ א וצ ןעגניזעצ ןוא



 לייט רטטיררד

34 -- 1000 





 ךאד ןבלעז םעד רעטנוא
 רעבָא
 למיה ןרעַײרפ א רעטנוא

 וצ ריא ןביג סָאװ ,רענײטש-קרעמ עװאקישט עטכישעג רעד ראפ לָאמוצ ןוָאל ןטקאפ

 םהרבא טָאה .,טסוװאב יװ .ןענאמרעד וצ יאדכ זיא טקאפ אזא םעניײא .ןח ןרעדנוזאב א

 .למיה ןעירפ ןרעטנוא ,סאי ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ ןיטשטנורג םעד טגײלעג ןעדַאפדלָאג

 ןיא .רָאפעג זיא רע ֹוװ טָאטש רעטײװצ רעד ןיא טשרע טליפשעג רע טָאה לאז א ןיא

 ךדאד א רעטאעט ןשידײ םעד ןבעגעג טָֿאה סָאװ טָאטש יד ןעװעג זיא ןאשַאטַאב .ןאשַאטָאב

 :טקאפ רעקידנגלָאפ עװאקישט יװ רעמ ךָאנ עקאט !יא .ּפַאק ןרעביא

 ןופ טיירפאב ךיז טָאה עינעמור ץנאג ןעװ עטאד יד זיא טסוגיױא רעט-23 רעד

 ןענעז ,עװָאדלָאמ ןופ טעטש עכעלטע ,עינעמור ןופ לײט א רעבַא עיצאני:ָאד רעשיטסישאפ

 זיא טעטש יד טָא ןשיװצ .לירפא שדוח ןיא ,םישדח עכעלטע טימ רעירפ ןרָאװעג טיירפאב

 -- .ףוקיאי ןא ןרָאװעג ןפאשעג דלאב ַאד עקאט !זיא .ןאשַאטָאב טַָֿאטש יד ןעװעג דיוא

 סלא טקילײטאב יז ןוא טריזינאגיָא ןבָאה רעוט-רוטלוק עשידיי עקיטרַא יד ןוא עּפורג

 ןעמאזווצ ,ןכלעװ ןיא 'גָאט-טכאנג -- ןלײט ײוװצ ןיא לקאטקעּפס ןשידיי א ןופ רעריפסיוא
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 -עז ,טהנעגנאגראפ יד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה סָאװ ,רעגנאמ ,ןעוײר ,קילאיב ןופ רעדיל טימ

 סָאד .ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ געט עיינ יד ןופ רעדליב ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ ךיא ןענ

 רעַײנ רעד ןוא .עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ בײהנָא רעײנ רעד ןעװעג ךעלטנגייא זיא

 רעטנוא ,לאז ןבלעז םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיײ ןופ בױהנָא

 ןיא ,ןעדאפדלַאג םהר:א ןוֿפ לקאטקעפס ןטשרע םעד טצישאב טָאה סָאװ .ךאד ןבלעז םעד

 .1876 רָאי

 דלאב טשינ ןענעז ,גנויירפאב רעד ךָאנ טײצ רעטשרע רעד ןיא זא ןגָאז וצ קירעביא

 ךיז טָאה סע .רָאיטקא ןשידיי םענופ ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ עלא ןרָאװעג טוײלעג

 עינעמור ןיא רעטאעט עשידי סָאד ןבעלפיוא ןראפ טכיוסיוא יד רָאי םענעי ןיא ןפאשעג רעבָא

 טרעװ רעטײװ לאז סאװ ,עלוש רעתמא" ןא ןיא רעטאעט סָאד ןעלדנאװראפ ןראפ ןוא

 טסוגוא ןט-23 ןכָאנ ףכית .ןסאמ-סקלָאּפ עשידיי יד ןופ עביל יד ןוא זרא ךרד םעד ןײז

 עסיורג טימ ןביוהעגנָא טשינ ךיֹוא טשעראקוב ןיא טײקיטעט-רעטאעט יד ךיז טָאה ,4

 רעד ןופ ןוא ןרעגאל יד ןופ ןעמוק עג קירוצ ןענעז סָאװ ןרָאיטקא עשידיי יד לייוו ,ןעלקאטקעּפס

 טָאה ס ןוא דנאל םענופ טעטש ענעדיישראפ רעביא ןפרָאװעצ ןעװעג ןענעז ,טאברא-סגנאווצ

 ןרעסערג א ןפאש ןוא ,ןעמענוצפיונוצ עלא ײז טייקכעלגעמ עלעירעטאמ יד טריטסיסקע טשינ

 ףיוא טָאה ךארּפש רעשידיײ ןיא טעברא-רוטלוק יד .ןעגנולעטשרָאפ ערעטסנרע ראפ וװיטקעלָאק

 םענופ טעברא עטשרעיד .טשעראקוב ןיא ,ףוקיא" םעד ןפאשעג טָאה סָאװ עּפורג יד ןעמונעג ךיז

 עטשרע יד .רעטאעט טסנוק שידיי א ןדנירג ןוא גנוטייצ עשידיי א ןפאש וצ ןעװעג זיא ,ףוקיא"

 ,רעקיסאלק יד ןופ סעיצאטיצער ,רעדיל טימ ןעװעג ןענעז ןרָאיטקא עשידיי יד ןופ ןטירטפיוא

 ןרענעלק א טימ ללכב ןוא ,שידיײ ףיוא עטצעזעגרעביא ימרא רעשיטעװַָאס רעד ןופ רעדיל

 ןוא טײהנעגנאגראפ רעטנעָאנ רעד ןופ ןדייל עקירעיורט יד טלגיּפשעגּפָא טָאה סָאװ ,ראוטרעּפער

 סָאװ גנולעטשרָאּפ ערעסערג עטשרע יד .טפנוקוצ רערעסעב א ףיוא גנונעפָאה יד טקירדעגסיוא

 -ערגָארּפ יד ןופ ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא ,גנויירפאב רעד ךָאנ טשעראקוב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעד ןיא טעברא-רוטלוק רעשיטסישאפיטנא רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ,רעוט-רוטלוק עוויס

 גנולעטשרָאפ יד ."ףוקיא" םוצ טרעהעג טציא ןבָאה עכלעוו ןוא ,םישזער-וקסענָאטנא םענופ טיײצ

 ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ רעדיל םארגָארּפ א ןוא ,ןשטנעמ" ס'םכילע םולש ןופ ןענאטשאב זיא

 ןעמונעגסיא טָֿאה סרעדנוואב .אריּפאש ַאויא ןופ טריסישוער ,גראבניײטש רזעילא ןוא ץרפ

 טליּפשעג זיא סָאװ ,,םוט-לזמ" טסוגיוא ןט-23 ןכָאנ ,לקאטקעפס-יוער רעשידיי רעטשרע רעד

 ןעװעג ןענעז'ס םירבחמ סנעמעװ לקאטקעּפס רעד .טשעראקוב ןופ לאז-םועשאראב ןיא ןרָאװעג

 קיזומ יד ןבירשעג טָאה'ס ןכלעװ וצ ןוא ,רעלשיפ לאומש ןוא שטיװָאּפיסָאי ָאלימ ,ןאלאב} השמ

 ןוא טשעראקוב ןיא ראי א יװ רעמ ןרָאװעג טליּפשעג !ויא ,ןאמצראווש םייח רָאטיזָאּפמָאק רעד

 .דנאל ןצנאג ןרעביא ענרוט א ןיא ךָאנרעד

 ,רעלקעס ויצירואמ ,גינעק אניד עכלעװ ןשיװצ ,ןרָֿאיטקא עקיניײא ןבָאה ,רעטעּפש

 סעּפורט טעדנירגעג ,ןאמקילג וקראמ ,רענידלָאג אשארבא ,רעקילּפַאּפ ָאנעב !,סיװאכ קאסיא
 ךיוא טרעהעג טָאה'ס ןכעלעװ וצ ראוטרעפער א טימ  ,דנאל ןרעביא ןרָאּפעגמורא ןוא

 ןיא .'תימלוש ,, סנעדאפדלָאג ןוא "גנוי-ספרָאד רעד, סנירבָאק ;"עטאנַאס-רעציורק, סנידרָאג

 רעד רעטנוא ,"רעטאעט-ףוקיא , סָאד טעדנירגעג "ףוקיא, רעטשעראקוב רעד טָֿאה 1945 רָאי

 רעטאעט א טלעטשעגרָאּפ ךיז טימ ןיוש טָאה סענ:לעװ ,ףרָאדסנאמ בקעי ןופ גנוריפנָא

 ןוא םענראפ ןטײרב א ןופ ןעגנולעטשרָאּפ עשירעלטסניק ןבעג וצ טבערטשעג טָאה סָאװ

 ,תוחכ עגנוי ןוא ןרָאיטקא ערעטלע ןופ ןענאטשאב ןיא לבמאסנא רעד .ָאװינ ןכיוה א ןופ
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 טשרע ךיז ןבָאה ןוא דנאל םענופ טעטש ענעדישראפ ןופ רעטאעט םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז סָאװ

 "בעל ךיא  -טריפעגפיוא טָאה "רעטאעט-ףוקיא, סָאד .רעליּפשיוש סלא ןרימרָאפ ןביוהעגנָא ַאד

 ןופ *ןרעכאמפושכ יד. ;רעגאל ןשיטסישאפ א ןיא טנעמָאמ-דנאטשרעדיוו א ,יקסוװעשטניּפ ןופ

 שובײל קחצי טױל לקאטקעּפס א ןוא םכילע םולש ןופ *"רעקיכלימ רעד היבט.; :ןעדאפדלָאג

 רעד ןפאשעג טָאה סעיצארָאקעד יד ,ףרָאדסנאמ בקעי טריסישזער טָאה ןעלקאטקעּפס יד .ץרּפ

 .ןאמצראוװװש םייח קיזומ יד ןוא רעגניבור השמ רעלָאמ

 ויא "רעטאעט-ףוקיא, רָאי א. :קרָאי-וינ ןײק "רוטלוק רעשידיײ רעד וצ ווירב א ןיא

 רעד טימ ,רימ ןבאה 1945 רעבָאטקָא ןט-18 םעד. :ןנירשעג ףרָאדסנַאמ בקעי טָאה ,עינעמור

 ןשידי םענעפאשעג-יינ ןופ גנאהרָאפ םעד טנפעעגפיוא ,ןטסאיזוטנע עגנוי עּפזרג א ןופ ףליה

 .עינעמור ןיא רעטאעט-טסנוק

 יד ןכערב וצ ידכ .רעטאעט ןגנוי םעד ןופ טרובעג יד ןעמוקעגנָא זדנוא זיא טכיײל טינ

 עתמא ףיוא רעטאעט סָאד ןריפסיורא ןוא עינעמור ןופ ןעמרַאפ-רעטאעט עטלּפירקראפ עטלא

 ויא ןלעטש ךיז ןלָאז סָאװ ,טנגוי ןבָצה טזומעג רימ ןבָאה ,ןכאילש עשיטסילאער-שיעדיא

 .עיסימ רעלארטאעט רעקיטכיוװ רעד ןופ טסניד

 עברא ןופ ןענעז ,ףֹור רעזדנוא ףױא ןדלָאמעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עגנוי יד

 ןברוח-רעלטיה ןסיורג ןכָאנ עינעמור ןיא טרירטנעצנָאק ןעװעג ןענעז עכלעוװ ,םלועה תוניפ

 ןופ דמערפ ןעװעג ןענעז ײו ןופ ךס א .(עינעמור ,עיבאראסעב ,ןיװ ,ץיװָאנרעשט ,ןליוּפ ןופ)

 .רוטארעטיל רעשידיי ןוא שידיי

 -אעט ןגנוי םעד ןלושסיוא ףיוא ןבָאה טפראדאב ןעמ טלָאװ ןעגנוגנידאב עלאמרָאנ ןיא

 -עז ,םוידוטס אֹוא ראפ ןעלטימ-טלעג עקיטיונ יד קידנבָאה טינ .רָאי יײװצ סנטסקינײװ לארט

 טימ לעלאראפ :טנעמירעפסקע ןטגאװעג רָאג-זיב א ףיוא ןזָאל ךיז ןעגנווװצעג ןעװעג רימ ןענ

 יד ןרעכיז ןלָאז סָאװ ,ןעלקאטקעּפס ןדָאירעּפ עקינימרעט-ץרוק ןיא ןעגנערבסיורא ,לוש רעד

 .גנודליבסיוא עשירעלטסניק יד ןכעלגעמרעד ןוא ץנעטסיוקע עלעירעטאמ

 .ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק עטנַאסערעטניא רעײז ןקרעמוצּפָא רימ ןבָאה רָאי םעד ראפ

 אזא ןיא ןלָאז לאירעטאמ-ןשטנעמ ןעיור םעד ןופ זא ,טבײלגעג טינ ןבָאה "רעקיטּפעקס, ךס א

 -אטקעּפס עשיעדיא-שירעטלסניק עקיטולבלופ עכלעזא ןרעװ ןריובעג טײצ רעקינימרעט-ץרוק

 רעגנוי רעד .עינעמור ץנאג ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טרעטסײגאב יווא ןענעז סָאװ ,ןעלק

 זא .ןויואב טעברא רעטגנערטשעגנָא ,רעשירעפעש ןײיז ךרוד רָאי םעד ןיא טָאה וװיטקעלָאק

 ףראד סָאװ ,טײקכעלטפאשלעזעג רעשידיי רעטיירב רעד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד טנידראפ רע

 .םויק ןקידרעטייװ רעודנוא ראפ ןגדָאז

 שידי זא ,"רעטיירפשראפ-עירָאעט, ענלצנייא טימ ןפמעק וצ ךיוא סיוא זדנוא טמוק'ס

 רעשינעמור רעד ןיא סיֹוא ךיז ןבעל עינעמור ןופ ןדיי יד זא ,רעיושוצ ןשינעמור םעד דמערפ זיא

 ןסיֹוא טינ ,הלילח ,ָאד ןיב ךיא-.. .װ .א .א שטייד ןופ שינעמירקכָאנ א זיא שידיי זא ,דארּפש

 ןעמענראפ רָאנ ךיז ןוא שינעמור ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלָאז יז זא ,עינעמור ןופ ןדיי יד ןעגניוװצ וצ

 יד וא ,תמא טינ ךיֹוא זיא'ס רעבָא .קיטכיר טינ טײז ןײמ ןופ ןעװעג טלָאװ סָאד :שידיי טימ

 רוטארעטיל רעשידיי רעד טימ טינ ךיז ןריסערעטניא ןוא שידיי ןייק טינ ןדער עינעמור ןיא ןדיי

 ,יבעל ךיא" ,.היבט" ןעלקאטקעפס ערעודנוא ןעניד ןענָאק זיײיװאב רעטלוב סלאָו .טסנוק ןוא

 לקאטקעפס רעדעי טשעראקוב ןיא זילב ןרָאװעג טליּפשעג ןענעז עכלעוו ,.ןרטכאמפושיכ*

 טרעטסיײגאב יֹוזא ןענעז סָאװ ןוא ,ןטעליב עטפיוקראפסיוא טעמכ יב ,לָאמ טרעדנוה זיב

 ךס א .'רעקיכלימ רעד היבט' סרדדנוזאב .רעיושוצ ןשידיי ןטירב ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
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 טעװ .רעיושוצ "ןטרילימיסא- םוצ ןייגרעד טינ טעװ ךארּפש סכילע-םולש יד זא ,ןקָארשעג ןיז ןבָאה

 רעיושוצ רעד יװ ,ןעז ןוא ןעגנולעטשרָאפ-"היבט? ערעזדנוא תעב לאז ןיא ןקילבניירא גונעג ןײז

 עלא יד ידכ ,עידעגארט'"היבט- רעסיורג רעד טימ טימ-טבעל ןוא טניײװ ,טכאל ,טריגאער

 ןפמעק וצ ךיוא ןבָאה רימ 'ןוָאלב-ןפייז יװ ןרעװ ןעמווװשעצ ןלָאז *"סעירָאעט , ןוא ,ןעגנוניימ*

 ,רעטאעט-דנוש ןטימ ףמאק רעד זיא סָאד עינעמור ןיא גנוניישרעד רעשיפיצעּפס רָאג זיב א טימ

 טימ שארב ,עינעמור ןיא רעטאעט-דנוש סָאד .ןרָאי-המחלמ יד ןיא טילבעצ סרעדנוזאב ךיז טָאה סָאװ

 עקיליב יד טימ רעיושוצ ןגיה םעד טזײּפשעג ןרָאי עגנאל ןבָאה סָאװ ,'ןראטס, ענייז

 טיבעג םעד ףיוא ךיוא .ןֹרוּפש עפיט טזָאלעגרעביא ןבָאה ,-ןסעיּפ-ראוולוב *עדנסיירצראה.

 ערעזדנוא טעז סָאװ ,רעיושוצ לײט רעד .ןגלָאפרעד עסיװעג ןענעכייצראפ וצ רימ ןבָאה

 -קעלָאק ענלעצניא זא ,יוזא! רעטאעט-דנוש סָאד ןדיײמסױא ןַא טביײה ,ןעגנולעטשרָאפ

 רעודנוא ךיוא סיװעג זיא סָאד .ראוטרעּפער רעײז ןקינײר וצ ןבױהעגנָא ןכָאה ןװיט

 .טסנידראפ
 :יקסװעשטניּפ .מ -- "בעל ךיא- :ןרעימערּפ 4 טכארבעגסיורא רימ ןבָאה רָאי םעד ראפ

 -- .ןוגינ רעקיבײא- :(ףרָאדסנאמ .י :גנורינעצסניא) םכילע םולש -- *רעקיכלימ רעד היבט;

 .ןעדאפדלָאג .א -- 'ןרעכאמפושיכ יד, :(ףרָאדסנאמ .י :טריזיטאמארד) ץרּפ .ל .י

 טידע :יװ .ןטנאלאט עגנוי עּפורג א טקורעגסיורא ךיז ןבָאה ןעלקאטקעּפס ריפ יד ןיא

 לקנאי ,רעװַאשטשאל קחצי ,ץעלוקעס ילענ ,סיוװא ינעה ,טכורפ אטיצ ,ןאבויט אווליס ,ץיװָארָאה

 םעד ראפ ךיז ןבָאה עכלעװ ,.א.א רעביר ,ושטאנרָאק ,שטיװָאקרעב ,זראווש וועל ,ןרעּפלאה

 -יאי רעטאעט-טסנוק ןשידיי םעיינ ןופ ןרעק םעד ןדליב ןוא טמערופעגסיוא שירעליּפשיױש רָאי

 .עינעמור ןיא *"ףוק

 רעטכיד רעלופטנאלאט רעגנוי רעד ןגָארטעגיײב ךיוא ןבָאה רעײטשוצ ןשירעלטסניק א

 .רעגניבור ןוא} םיחרּפ רעלָאמ-רעלטסניק יד ןוא ןאמצראווש םייח רעקיזומ רעד ,ןאמדירפ בקעי

 -רעטאעט ןײז טימ ןעמאזוצ "ףוקיא. רעגיה רעד טָאה טסנידראפ ןקיטכיוװ רָאג-זיב א

 -ריװראפ ףיוא טײקטגנערטשעגנָא ןוא טעטיוװיטקא ליפיוזא ןזיװעגסיורא טָאה עכלעוו ,עיסימָאק

 .ןעלקאטקעפס ערעזדנוא ןכעלק

 -טנאלאט ןופ עידעמָאק א טימ טײקיטעט רעזודנוא ןופ רַאי ןטײװצ ןיא ןיירא ןטערט רימ

 -םיסנרּפ רעד ןופ עסעיּפ א ,'רעפייפ עקײש , -- שטיװָאצאק רעזיײל טסירָאמוה ןשיטעװָאס ןלופ

 ןסיסור} ןסיורג ןופ *רעינאּפש, עסעיּפ יד רימ ןטײרג קיטיײצנייא .דנאלסורסייוו ןיא עכַאּפע

 .װָארינשוק .א רעטכיד ןשיטעװָאס ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא װָאטנָאמרעל רעקיסאלק

 טקעװרעד ןענעז רעטאעט םוצ ויטקעלָאק ןגנוי ןופ עביל ןוא םואיזוטנע רעסיורג רעד

 ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןגיל סָאװ ,תורצוא עכייר יד ןופ גנונעקרעד רעכעלטנירג ךרוד ןרָאװעג

 רעײז ןעמוקאב ןרָאיטקא עגנוי יד ןכלעװ ףיוא ,דוסי רעד זיא סָאד .רוטארעטיל רעשידִיי רעד

 ".השורי-רוטלוק רעסיורג רעד} ןופ רעגערט עקיטסײג ןוא רעצעזרָאפ יד ןרעװ יז .גנואיצרעד

 ןיא 'ףוקיא, ןופ ץנעטסיסקע יד ןרָאװעג טכעלצעזעגראפ לעיציּפָא זיא 1946 רָאי ןיא

 טעטימַאק-סגגוריפנַא סנעמעװ ,29 טשעראקאוו אעלאק ,טשעראקוב ןיא ץיז-טּפיוה ןןטימ עינעמור

 ןקניפ ןוא גרעבנזָאר םהרבא ,ןָאזלעסע ףסוי ,טנעדיזערּפ ,סקאל השמ :ןופ ןענאטשאב זיא'ס

 רעדילגטימ-טאר ,רעריסאק ,ןאמדייז םייח ,ראטערקעס ,סיװָאבוד ףסוי ,טנעדיזערּפעציװ ,לאגעס

 םאנש לֹואש :ןטנאעלּפוס ,רעלפסיר ריאמ ןוא שיטרעב ןַאעל :ןרָאונעצ .לאגעס .י ןוא ןַאזלעסע

 .לבאנש לרעב ןוא
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 טימ ,טשעראקוב ןיא רעטאעט-'ףוקיא" םענופ ןעגנוריפפיוא עכײרגלָאפרעד יד ךָאנ

 ןּבָאה עכלעװ ,ןעמכילע םולש ןופ *רעקיכלימ רעד היבט+ ןוא יקסװעשטניּפ .ס ןופ*'בעל ךיא;

 טָאה--רעטאעט ןשידיי םענופ רעכוזאב רעטנזיוט רענעצ יד ףיוא םשור ןקידלאװעג א טכאמעג

 .ץניװָארּפ רעד ןיא רעטאעט םענופ ענרוט א טריזינאגרָא "ףוקיא? רעד

 יד ןרָאװעג טריפעג זיא רעטאעט עשידיי עטוג סָאד םלוע ןראפ ןעגנערב ןטימ ךיילגאב

 קידנגָאזליפ זיא ןיז םעד ןיא .רעטאעט-דנוש ןופ גנוקריװ רעטכעלש רעד ןגעק גנורעלקפיוא

 -אעט-דנוש ןגעק ףמאק םוצ סקאל .מ ןופ .?קיטרא םעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ףורפיוא רעד

 ןופ טײקמאזקרעמפיוא יד ןעיצ וצ ,ןסיוא רימ ןענעז ףורפיוא ןקיטציא רעודנוא טימ :(:רעט

 -גריפנָא יד ןענעז עכלעװ ,ץנעגילעטניא רעד ןופ ןוא עינעמור ןיא טייקכעלטפאשלעזעג רעד

 רעודנוא ןיא ןפלעה ,'ףיוקיא. םעד זדנוא ןלָאז יז ,סאג רעשידיי רעד ףיוא ,ןטנעמעלע עקיד

 יד ןיא יװ ,עינעמור ןיא זדנוא ײב ץלא ךַָאנ טעװעשוב סָאװ ,רעטאעט-דנוש םעד ןגעק ףמאק

 .ןטײצ עקילָאמא

 ןופ ,ןטארעטיל עשידיי יד ןוא ,ץנעגילעטניא עשידיי יד טניז ,ןרָאי רעקילדנעצ ןיוש

 ,עּפורט-ןטנאטעליד רעטשרע ןייז טימ ,ןייבשריה ץרּפ ןופ קידנבײהנַָא ,עקירעמא ןוא .עּפָארײא

 -קומ ריד ,רעטײװ .א ,שא םולש ,ץרּפ .ל.י ןופ טעדנירגעג ,טפאשלעזעג-רעטאעט רעד ןופ

 ןעמונעגפיוא ןבָאה טיײיקכעלטפאשלעזענ רעשידיי רעקירביא רעד ןוא ,םכילע םולש ןוא ,ינוד

 .רעטאעט-דנוש ןשידיי םעד ןגעק ,ףמאק םעד

 ןופ ,ןטארעטיל ןוא ןטסילאנרושז עשידיי יד טניז ,ןעגנאגראפ ןענעז ןרָאי רעקילדנעצ

 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןזנַאפלא יד ןוא ,"םיאמט. יד ןגעק ,ףמאק א ןביוהעגפיוא ןבָאה ,עניטנעגרא

 .רעטאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןיא דנוש םעד ןטלאהעגפיוא ןוא טקיטלעװ

 רעגליװ רעד ןופ ןעמוקפיוא סָאד ,ןעװעג זיא ףמאק ןקיזָאד םעד ןופ טאטלוזער רעד
 ךיוא .טלעוו רעשידיי-טינ ןוא רעשידיי רעד ןיא טכאמעג טמיראב יוזא ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורט

 -עמא ןיא ץראװש סירָאמ ןופ רעטאעט-טסנוק סָאד ,עטיל ןוא ןליוּפ ןופ ןעלבמאסנא ערעסעב יד

 -טלעװ רעטצעל רעד ראפ טאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,סרעטאעט טסנוק עשידיי 14 יד ןוא ,עקיר

 .דנאבראפ-ןטעװָאס ןיא המחלמ

 -עצ ךיז טגיל ,דנוש רעד .ןעװעג יװ ץלא ךָאנ זיא ,עינעמור ןיא זנוא ייב רָאנ ןוא

 ןצָארפש ,גָאט עלא .ןטייצראפ יװ טקנוּפ ,טפול יד טשוּפעראפ ןוא רעטאעט ןשידיײ ןיא טײרּפש

 ענעפורעג טינ יילרעלא ןופ טריפעגנָא ,סעּפורט עיינ -- ןגער א ךָאנ ןעמַאװש יװ -- סיורא

 -טסנוק עשידיי סָאדןאראפ זיא ס וװ ,טשעראקוב ןיא ןליּפש טשינ ןעק ןעמ וא ןוא ,ןעניושראּפ

 -כעלטפאשלעזעג רעשידײײ רעד דצמ ןסעיּפ יד רעביא לָארטנָאק א ךיוא ןוא "ףוקיא? .רעטאעט

 טרָאס ןטסגרע ןופ "סעקיירעכאמ.עטנאקאב יד טימ ,ץניװָארּפ רעד ןיא סיורא ןעמ טרָאפ ,טייק

 ,סיציװרוה ,ס'רמש יד ןופ די עלעטניּפ סָאד ןוא עקניּפ-עקניכ ןופ ןטײצ יד ןיא לָאמא יװ טקנוּפ

 ןופ טראנעגּפָא ,טרָאװ שידיי א ךָאנ ענדעשז קידנעײז ,ץניװָארּפ עמערָא ענדיב יד ןוא .א.א

 ןעז וצ ןשַארג ןטצעל םעד קעװא טיג ,ןעענרוט יד ןריזינאגרַא עכלעוו ,סרעכאמ עמאלקער יד

 ,ךיז טּפאכ ץניװָארּפ יד ןעװ ןוא .ןריפ וצ ןעגנערב סרעכאמ עלא יד סָאװ ,עװטסדוקסאּפ סָאד

 ןעװעגסיוא ןיוש זיא עּפורט יד ןוא ,ןלאפראפ ץלא ןיוש ויא טראנעגּפָא סואימ יז טָאה ןעמ זא

 ,סידלגיופ יוזא טשינ טָאטש א ןיא סעּפע זיא ףיוקראפ-ןטעליב רעד ןעװ טיונ ראפ .טייצ יד

 1946 ילוי 2--5 .רנ רעטעלב ףוקיא ?
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 חיר ןסואימ םעד טליפרעד ןבָאה סָאװ ,שוח א טימ ןשטנעמ לָאמוצ ןאראפ ךַאד ןענעז'ס לײװ

 רעד טימ ראטס רעד :הצע ןא ףיוא ןעמ טלאפ ,רעטאעט םענעמוקעגּפָארא סָאװ רַאנ םעד ןופ

 .ריפ עלא ףיוא טכירק עמ ,ןרָאנש טושפ ,בוטש וצ בוטש ןופ ,טָאטש ןיא םורא ןעײג ענַאדאמירּפ

 .ןטעליב יד ןפיוקראפ וצ יבא ,טלטעב עמ

 ויא הרבח רעקירעירפ רעדוצ .ןרָאװעג רעגרע ךָאנ עגאל יד זיא ,טײצ רעטצעל רעד ןיא

 ןאראפ ייז ןשיװצ ןענעז,טגָאז ןעמ טיול ,"עטריירטאפער- ןעניושראּפ עײנ עּפורג א ןעמוקעגוצ

 -אסנא םעד ןיא ןטערטוצניירא ןרָאװעג ןדאלעגנייא ןענעז עכלעוו ,ןרָאיטקא עטריטנאלאט רַאּפ א

 .טגָאזעגּפָא ןופרעד ךיז יי: ןבָאה םיצורית ענעדיישראפ ךרוד רעבָא ,רעטאעט-*ףוקיא, םנופ לבמ

 יז .סָאד יז גוט סָאװ ךָאנ רָאנ עסעיּפ עלערוטלוק א ןריפפיוא טנָאקעג ךיוא ןיילא ןטלָאװ יז

 ןריפסיוא עשזסָאװ וצ ,זָאנ רעד ייב ןריפ ץניװַארּפ יד ךָאנ ןַאק ןעמ זא ,טקעמשרעד ךיג ןבָאה

 ןיא ּפָארא ךיז ןעמ טזָאל רעסעב ,ךיז וצ םוקילבוּפ סָאד ןבייהפיוא ןוא עסעיפ עשירעלטסניק א

 עמ סָאװ טנאלאט ןצנאג ןטימ טרעװ עמ זיב ,גנאליוזא ןטרַאד טעשטּפָאט ןעמ ןוא עטָאלב רעד

 .סטכעויומענ םעד ןיא ןעקניזראפ -- טָֿאה

 ."טלעג ןכאמ וצ, זיא סָאד ,שזארימ א ךָאנ ןאראפ זיא ,ןרָאיטקא עקיזָאדיד ראפ

 טוָאלראפ סָאװ ,רָאיטקא ןטוג א וליפא לָאמוצ טדנעלבראפ שזארימ-טלעג רעקיזָאד רעד

 ,ןטעדנירגעג ךיז טָאה רעטאעט סָאד טניז טליּפש רע ןעכלעװ ןיא ,רעטאעט-"ףוקיא , סָאד

 טקידניז רע זא ,ןסיוװעג ןפיוא קידנבָאה טינ ,רעטאעט-דנוש םוצ ןיירא *לוײה ןיא; קעװא טײג

 א ןיא ,ןואלק א ןיא ,רָאיטקא ןא ןופ טלדנאוװוראפ קידנרעװ ;רעיױשוצ יד ןגעק ןוא ךיז ןגעק

 ,רעליּפש םירוּפ

 -ַארּפ רעד ןופ ייס ,טשעראקוב ןופ ייס ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד וצ ךיז ןדנעוװ רימ

 -יזָאד יד סָאװ ,דנוש םעד טימ טפול יד ןעמסראפ ןזָאל טינ ןוא דאו רעד ףיוא ןייטש וצ ץניוו

 סָאװ ,םשה לולח א טושּפ זיא'ס לו ,ךי, טימ ןעגנערב ןעניושראּפ עכעלטרָאװטנאראפמוא עק

 טינרָאג רימ ןלָאז טבצלעגכרוד ןבָאה ,ןדיי עשינעמור רימ סָאװ ,םוקמוא ןוא ןדײל ליפיוזא ךָאנ

 רעד ףיוא תורקפה ןוא תוצראהיםע ןשרעה ןוָאל רעטײװ ךיוא ןלָאז רימ ןוא טנרעלעג ןבָאה

 .סאג רעשידיי

 ןשמ ןיא ןויװאב ןבָאה רימ לײוװ ,ןרעדָאּפ וצ ץלא סָאד טכער סָאד טָאה *"ףוקיא, רעד

 שידיי א ןפאש ןעמ ןָאק ,ןליוו ןטוג טימ ןוא גנערטשנָא לסיב א טימ וא ,טיצ רעצרוק א ןופ

 טײצ רצבלעזרעד ןיא לָאז סָאװ ןוא ךייה רעשירעלטסניק רעד ףיוא ןיײטש לָאז סָאװ רעטאנט

 ןענעז עכלעװ ,ןסאמ עשידי יד וצ| טײקנבױהרעד ןוא טסיירט ,טײקניײש ךיז טימ ןעגנערב

 רעשידיײ רעודנוא ףיוא טרַאװ עשירעלטסניק עכעלרע סָאד ןציטש ןוא ןעמענפיוא טײרג

 ."ךארּפש

 -עװ *עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ דניירפ, טפאשלעזעג יד טעדנירגעג טרעוװ סע

 עכײר א ןעלקיװ רעדנאנאפ ןוא רעטאעט-טסנוק עשידי סָאד ןציטש וצ זיא'ס קעװצ סנעמ

 .טײקיטעט רוטלוק

 -ָאּפמיס א טשעראקוב ןופ לאז -- "סעלאד. ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1947 רעבמעװָאנ ןיא

 -רַאפ טקילײטאב ךיז ןבָאה'ס .רעטאעט ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ עלעוטקא יד טעמדיװעג םויז

 טקאטנַאק א ןטלאהוצנַא ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא סע ,עניב ןוא עסערּפ ,םוקילבוּפ ןופ רעייטש

 ."ןגרוטאמארד עשינעמור יד ןופ דנאבראפ, םעד טימ
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 ןרָאװעג טאטשעגסיוא ןוא טיו:עגרעביא *םועשאראב. לאז רעטלא רעד ויא 1942 ןיא

 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ןוא ,רעטאעט םענרעדָאמ א ןופ ןעגנוטכירנייא עקיטיונ עלא טימ

 ו ."רעטאעט-ףוקיא. ןשידיי םעד ץונאב םֹוצ

 עשינכעט םוש ןָא ,שיטעטסעמוא ןוא קיסאּפמוא ןעװעג זיא סָאװ לאז ןטלא םענעי ןופ

 טריזילאער ןעמ טָאה ,ןעגנוטכירנייא עשירָאזיװָארּפ ןוא ךעלקנעב עראטנעמידור טימ ,ןעלטימ

 .טסנוק רעד ןופ ןעגנורעדָאפ עלא טימ טגרָאזאב ,רעטאעט ןרעדַאמ א

 -רעביא רעטאעט ןשידיי ןופ גנוריפנָא יד טרעװ ,דנאל סָאד ןוָאלרַאפ ס'פרָאדסנאמ ךָאנ

 .רעטײל רעשירארעטיל סלא רָאדאנעב ירוא ןוא רָאטקעריד סלא ילבעל דאנרעב ןופ ןעמונעג

 םולש ןופ "סניװעג עסיורג סָאד , ןעװעג זיא ןיניב ןטיינאב ןיא גנולעטשרָאפ עטשרע יד

 .ןאמצראווש םייח :קיזומ ,רעגניבור השמ :ןרָאקעד ,אריּפאש ָאזיא ןופ ישזער רעד ןיא םכילע

 :זא גנוניימ רעד יב ןעװעג זיא *רעטעלב-ףוקיא. יד ןופ טנעזנעצער רעד

 םגה .אריּפאש ַָאזיא רעסישזער םענופ טנאלאט טימ טכארבעגסיורא זיא גנוריפפיוא יד,

 א וצ טריפעגפיונוצ רע טָאה ,ןצנעדנעט עשיטסינָאיסערּפסקע עקינייא סיודא ךיז ןזייוו סע

 -נײא יד קידנריזירעטקאראכ ןוא קידנלייטראפ טוג ,לבמאסנא םעד טײקצנאג רעשינַאמראה

 ךיז טָאה ,רָאטיױא ןטימ םלוע-רעיושוצ םעד ןרעטנענרעד ֹוצ עבאגפיוא יד .ןשזאנַאסרעּפ ענלעצ

 ,ליפוצ ןיײװנלעטש זיא ןאמצראווש .ח ןופ קיוומ ענײיש ךיז ראפ יד .ןבענעגנייא ישזער רעד

 דמערפ ירמגל זיא סָאװ ,עטערעּפָא ןופ רעטקאראכ םענדָאמ א עסעיּפ רעד םעד ךרוד קידנבעג

 .עיצּפעצנָאק רעשימכילע-םולש רעד

 רעלָאמ םענופ טריפעגסיוא ,סעיצארָאקעד יד גלָאפרעד םוצ ןגָארטעגיײב ךיוא ןבָאה ךס א

 -ירעטקאראכ ,ןפוא ןייז ףיוא ,טפאשביל דיוא ןוא טפאשרענעק טימ טָאה רעכלעװ ,רעגניבור .מ

 .סענעצס יד ןוא רעדליב יד טריז

 -רוגידאס ןימינב ןוא (ע'נעמ יטע) גינעק אניד :רעליפשיוש ענלעצנייא יד וצ דניצא ןוא

 רעקידנעיײגפיוא רעיינ א ,דלעפנענָארק .י ,לרָאּפ רעלטסניק ןעגנולעג א (רעקַארָאס עלעמיש) יקס

 סקאמ .ןטײקיעפ עטירעליּפשיוש עריא טימ טּפאכראפ לָאמא רעדיװ טָאה רָאטסאּפ אליוועס ,חוכ

 טצנאלגעג ןבָאה ,ןאווסאק קאזיא ,רעלשיפ ?עומאס ,רעלקעס ויצירואמ ,סיוואכ יזיא ,ןַאסירַאמ

 ,יקסװָאדאס יטע ,רעלגיו השמ ,רעביר יליוו ,רעקילּפָאּפ :ךָאנ זיא ןענאמרעד וצ ,ןלָאר ערעײז ןיא

 .ס ,קילג .ס ,ןאמסייװ .ה ,ןאמסייו .ב ,ץראװש .י ,רענפעט .נ ,ןדימ .5 ,שטיװָאקרעב .ע

 .סיוװועל .ה ,רעלעה .ר ,יקסװָאנילע 'ל ,ןאמרוג

 רעד ןיא ךיוא ,סעװָאלס םייח ןופ ,רעמענ-המקנ. ןעװעג זיא גנולעטשרָאפ עטייװצ יד

 .אריפאש ַאויא ןופ ישזער

 םגה ,טרָאװ ןופ ןיז ןשיסאלק ןיא עמארד א ןַײז וצ ןופרעד טייוו זיא עכלעוו ,עסעיפ יד,

 םעד ןוא עקנאויטראפ רעד ןשיװצ גָאלאיד רעד ,לשמל יװ ,סענעצס עשיטאמארד עקינייא

 ןיא ענעצס שינעקנעפעג יד ןוא רעטכיר-סגנושרַאפסיוא ןופ טעניבאק ןיא רָאטקיװ דלעה-טּפיױוה

 י'רָאג זיב קידנּפאכראפ ,קראטש ןענעז טקא ןטירד

 יד .ןלָאר יד ןופ גנולייטראפ יד .טעברא קיטש טוג א ןוטעגפיוא רעדיוװ טָאה ישזער יד;

 ךַיז טימ ןלעטש ,ליּפשנעמאווצ עשינָאמראה-טקאזקע סָאד לל:ב יװ ,סנרעגָאזנָא יד ןופ ןגָאלאיד

 .יתומילש עשירעלטסניק א רָאפ

 גנוטסײלצנאלג א ןענעז -- ונאעשטורוס ףָאקאיריק -- ןעמויטסָאק יד ןוא ןרָאקעד יד

 ןגעוו .רָאדאנעב ארָאק .לרפ ןופ עיפארגָאערָאכ רעד ןגעװ ןגָאז ןעמ ןָאק עקיבלעז סָאד .ךיז ראפ



 ריא טלופרעד יװ רעמ טָאה יז זא ,טדערעגּפָא ןיוש זיא -- ןאמצראוש םייח -- קיוומ רעד

 = : .תוחילש

 עלָאר א ןעמוקאב טָאה רעכלעװ ,רעלקעס .מ זיא ַָאד ?רעליּפש ענלעצנייא יד ןוא ,ונ

 וצ יוזא ךיז טײקכעלגעמ אזא רעליּפשיוש א טָאה ןעװו ןטלעז .ןטינשעגוצ יוװ םיא ראפ זיא סָאװ

 יװ ןרעװ וצ טריטערּפרעטניא יוזא *היכז, יד ךיוא עלָאר א טָאה ןטלעז רעבָא ,ןריטסעפינאמ

 -יא ןענעז סָאװ ,סנרעגָאזנָא ײװצ יד ךיוא ןקריװ שיטסארד רעײז .ןרעלקעס .מ ךרוד לָאמסָאד

 .רעלעה עלהר ןוא רָאטסאּפ אליויס א ןופ טנעה עטינעג יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעב

 טשינ לָאמסָאד זיא ,ןרעליּפשיוש עשיטאפמיס ןוא עטבאגאב א רעײז ,דלעפנענארק .י .רפ

 -ראטש ןענעז ,ןַאסירָאמ .י ןופ פיליפ ןוא סיוואכ .י ןופ יירדנא רעד .טנעמעלע ריא ןיא ץנאג

 -שינעקנעפעג ןוא רעלייװראפ-ןסאג םעד ןופ ןלָאר עדײב ענייז ןיא ,יקרוגידאס .ב .ןרוגיפ עק

 ענעדיײשראפ ייווצ ןיא ןבעלוצניירא ךיז ןענאטשראפ סע טָאה רע .דימת יװ טצנאלג ,רעעופיוא

 .ב ןופ רעשרָאפסיױא רעד .ברעממ חרומכ דנאנאפ טײװ ןענעז סָאװ ,סעיצאוטיס עכלעשטנעמ

 .וצרעד חונ םעד טגָאמראפ רע .רעקראטש רָאנ ןיז טנָאקעג ,ךיז טכאד ,טלָאװ רעקילּפַאּפ

 טאדלָאס ןשטיײיד ןקידמשוגמ ,ןרוכיש םענופ עלָאר-ןדָאסיּפע יד ךיוא ?יא טכארבעגסיורא טוג

 .ץראווש .י

 ,רעלטָאק .ק ,רענפעט .א ,רעלשיפ .ס ,לּפיר .מ ,יוװ ,רעליּפשיוש עקירעביא עלא עגונב

 -ָאקרעב ,ע ,יקסװָאנילע .ל ,ןאמסייוו .ה ,יקסרוגידאס .ע ,ןדיימ .ל ,קילג .ס ,רענידלָאג .א

 .ה ,ןאװסאק .י ,רענפעט .ג ןירעּפלא .י ,רעלגיז .מ ,ןאמסיײיוו .ב ,ןָאונּפלָאװ .ס ,שטיוו

 רעדעי ןבָאה ײז זא ,לכה-ךסב ןגָאז ןעמ ןאק ,רעגניטע .ע ןוא ןאמקילג .מ ,רעביר .א ,סיוװעל

 -רעד ןטוג םוצ ,ליּפש םענײר ןוא גנונעדרָאנײא רעקיסאּפ רעד ךרוד ,ןגָארטעגוצ ,דיז ראפ

 ."ערעימערּפ רעד ןופ גלָאפ

 רעשינעמור רעד ןופ סעיציזַָאּפ יד ךיז ןבָאה ,1948 זיב 1944 ןופ ,רָאי ריפ יד ןיא

 טָאה -- דנאל םענופ ןטיבעג סטײקיטעט עלא ףיוא סולפנייא ריא ןוא טקיטסעפעג טכאמ-סקלָאּפ

 רעטאעט סָאד זא טײצ יד ךיוא ןעמוקעג זיא סע .טקריװעגסיוא רעסעב ץלא ןוא רעמ ץלא דיז

 רָאנ טשינ ,ןײגרעביא ןוא םוטנגיא-טאווירּפ ןופ ןינע ןא ןײז וצ ןרעהפיוא לָאז עינעמור ןיא

 .ןרעװ טשהכולמראפ ךיוא טרעינ ,תודוסי עכעלטפאשלעזעג ףיוא

 ךיוא !ויא ,טעטימָאק ןשיטארקָאמעד ןשידיי םענופ ןוא 'ףוקיא. םצנופ גאלשרַאפ ןפיוא

 .ןרָאװעג טשהכולמראפ "רעטאעט-ףוקיא. סָאד

 ײז ןעװ גלָאפרעד ןטסערג רעיײז ראפ ,ןטלאהעג רעליּפשיוש עשידיי יד עקאט ןבָאה

 ,סרעטאעט יד ןריזינאגרַא ןגעװ ץעזעג םעניא. זא העידי יד ןעגנוטייצ יד ןיא טנעײלעג ןבָאה

 -רא רעײנ א ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ,הכולמ רעד ןופ סעינַאמראה?יפ ןוא רעוײה-ערעּפָא יד

 עבלגז יד ןיא ןרינָאיצקנופ טצעװ "ףוקיא, רעטאעט עשידיי סָאד זא טסעפ טלעטש סָאװ לקיט

 עלא יװ ןוא אװאיארק ,שזולק ,סאי ,טשעראקוב ןופ סרעטאעט-לאנַאיצַאנ יד יװ ,ןעגנוגנידאב

 ."ןטעטילאנָאיצאנ עקידנבעלטימ יד ןופ סרעטאעט ערעדנא

 ןײז סָאװ םישזער ןשיטַארקַאמעד-סקלָאפ םעד דצמ עציטש עװיטיזָאּפ א ןיז טעװ סָאד

 -יװטנא עײרפ א טכעלגעמרעד עכלעװ ,ײטראּפ-רעטעברא עשינעמור יד זיא חוכ רעקידנריפנָא

 ".רעקלעפ עקידנבעלטימ עריא עלא ןופ ןרוטלוק יד ראפ ףליה ןוא גנולק

 עשידי רעטשעראקוב סָאד ןרָֿאװעג טעדנירגעג ,1948 טסוגיױא ןט-1 םעד זיא ,םורא יוזא

 ילבפיוא ןראפ ןעגונגנידאב עקיצניג יד ןפאשעג טָאה םישוער רעײנ רעד .רעטאעט-הכולמ

 עוװיטקא ןרָאװעג ןענעז רעטאעט סָאד ,טסנוק יד ,רוטלוק יד ,ןבעל ןשירעלטסניק-רוטלוק ןופ
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 -נעזרעפ עכעלׂשטנעמ יד ןעלקיוװטנא ןקיטײזלא םייב ,ןסאמ-סקלָאפ יד ןעיצרעד םייב ןרַָאטקאפ

 ןסאמ יד ןופ רעיצרעד רעקיטסײג סלא עדרעוו ןײז ןעמוקאבקירוצ טָאה רעלטסניק רעד .טייקכעל

 -יײלג רעד טימ ןרָאװעג טדנעװעגנָא זיא סָאװ ,הכולמ רעשינעמור רעד ןופ קיטילַאּפ-רוטלוק יד

 וראגנוא -- ןטעטילאנָאיצאנ עקידנבעלטימ יד ראפ ךיוא קלָאפ ןשינעמור ןראפ יװ סָאמ רעכ

 -אמ רעקידתושממ א ןיא ,ערעדנא ןשיװצ ,טריזיטערקנָאק ךיז טָאה .א.א ,ןברעס ,ןדיי ,ןשטייד

 -ראפ ריא ראפ ןוא עיצאערק רעשירעלטסניק רעד ראפ ,עציטש רעשילארָאמ ןוא רעלעירעט

 .דנאל ןצנאג ןיא גנוטײרּפש

 ענרוט א ןיא ןרָאיטקא יד טּפאכראפ טָאה רעטאעט-הכולמ שידײײ א ןרעװ ןופ העידי יד

 .ןעגנולעטשרָאּפ עטנאמרעד יײװצ יד טימ ,דנאל ןרעביא

 טרעוװ אריּפאש ַאזיא רעסישזער םענופ "ענרוט-רעטאעט א ןופ ןקורדנייא- יד ןיא,

 :ןבעגעגרעביא

 טעטש 30 ןעמונעגמורא רעטאעט-הכולמ עשידיי סָאד טָאה ענרוט ןייז ןופ געט 60 יד ןיא

 ןיא טכארבראפ רעמ ןבַאה רימ רָאנ .עינאווליסנארט ןוא עניװַָאקוב ,עװָאדלָאמ ןופ;דעלטעטש ווא

 א .עינעמור רעביא ןרָאפ ןענָאגאוו יירד :ןסײה טפראדעג סע טלָאװ .ץניװָארּפ ןיא רעדייא ןָאגאוו

 "רעמענ-המקנ ,, ןופ ןוא *סניוװעג ןסיורג, ןופ רָאקעד ןראפ ןָאגאוו-טכארפ רעקיסקא-טכא רעגנאל

 יד ךיז ןטײב ןָאגאװ ןיא .טנאקאב ךייא ןענעז ןרישזאסאּפ יד .ןענָאגאװ-רישזאסאּפ ײװצ ןוא

 .טרעקראפ ןוא ליטש ןײיז לָאז ןָאגאוו ןיא זא ןליװ עניב רעד ףיוא ןעלמוט סָאװ יד ;ןלָאר

 -הרות. א !יא רעטאעט .קידבוט-םוי טָאטש רעדעי ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רימ ןענעז

 .םינקז ןוא רעדניק .רעטאעט ביל טָאה ,רָאנ טעז ןוא טרעה ,רָאנ טדער סע רעװ "הפ-לעבש

 ןיא ןעמולב טכארבעג זדנוא טָאה עמ .רעדניק-גיוז וליפא ןעמ טגנערב רעטאפעט ןשידי ןיא

 .שיראגנוא ןוא שינעמור ,שידיי ףיוא טסירגאב זדנוא טָאה עמ .רעטאעט ןיא ץנערק ןוא ןָאגאוו

 -אנ יד ןופ ןבעלנעמאווצ ןכעלדירפ ןופ לָאבמיס א יװ טרעדורבראפ ךיז ןבָאה ןכאפרש ירד יד

 .קילבוּפער-סקלָאפ רעשינעמור רעד ןיא ןטעטילאנַאיצ

 -גארט ןוא עניװָאקוב ןיא ."סניוװעג עסיורג סָאד, רעמ עװָאדלָאמ ןיא טָאה ןעמונעגסיוא ן

 ."רעמענ-המקנ, טריסערעטניאראפ רעמ טאה עינאווליס

 א טריפעגכרודא ,טסוגוא-ילוי ןופ ןציה יד שטָאכ ,טָאה רעטאעט-הכולמ רעשידיי סָאד

 .עינעמור ץנאג ןופ ןדיי יד טימ טקאטנָֿאק א קידנפאש ,עיסימ עקיט-יוװ
 ,קידנגָאװצ ,רעטאעט-הכולמ עשידיי סָאד ענרוט ןײז טקידנעראפ טָאה טסוגיױא ןט-23 םעד

 -ילש רעכעלטפאשלעזעג ןייז ײרטעג ןביײלב טעװ סע זא רעגנעהנָא ןוא דניירפ ערעזדנוא עלא

 ."רוטלוק רעשידיי רעוװיסערגָארּפ רעד טימ ןסאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןדניבראפ וצ תוח

 וײא טיײג ןוא שירעלטסניק ךיז טלקיװטנא רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד

 עלאבאקי ןוא "סלמעל ינוק עדיײב יד , סנעדאפלָאג טריפעגפיוא טרעװ סע .ןטסעמראפ עיינ ףיוא

 :ןרָאקעד ,רעלקעט ויצירואמ יׂשזער .גנוצעזרעביא סנײטשּפָאה דוד ןיא ,רעליש ןופ יעביל ןוא

 .לָאגָאג ןופ ,רָאזיװער רעד, ,םיחרּפ

 טעטש ליפ ןיא .דנאל ןיא טײקיטעט-רעטאעט עכײײר א קיטײצכײלג ךיז טלקיװטנא סע

 ךיוא סיורא ןרָאפ גנורעקלעפאב רעקיטרָא רעד ראפ ןליּפש סָאװ ןזיירק-םארד עשידיי ךיז ןפאש

 רעײנ א ןוא קילברעביא ןא ךיז טרעדָאפ סע .טנגעג רענענעגעג רעד ןופ ךעלטעטש יד ןיא

 .רעטאעט ןופ טעברא רעד ןיא ןקילײטאב וצ ךיז ןפורעג ןרעװ רעביירש עשידִַי יד .גנוװש

 ןיא דנאבראפ-רעביײײרש רעד .ןעגנופאש עיײנ ערעיײוז ףיוא טראוו רעטאעט עשידַײ סָאד

 עשידיי יד ןפלעה ֹוצ ןעלטימ עלא טימ ,טיירג ןענעז ,רעטאעט-הכולמ עשידיי סָאד ,.ר .פ .ר רעד
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 טרעװ רעבײרש ערעזדנוא ןופ דלעפ-סטײקיטעט סָאד .ןבאגפיוא ערעייז ןלופרעד וצ רעביירש

 ושידַײ א טימ ןעענעטא-סקלָאפ ןאראפ ןענעז רעטאעט-הכולמ ןשידיי םעד ץוחא .רעסערג ץזלא

 וזײרק-םארד עשידיי 13 ןאראפ ,.װ.א.א ,3 סאי ןיא ,טשעראקוב ןיא ןעענעטא 10 :םארגָארּפ

 ראפ רעדיל ןוא רעטקאנייא ,ןשטעקס :לאירעטאמ ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ ,דנאל ןצנאג ןרעביא

 עבאגפיוא יד ןבָאה ןויירקמארד עשידיי יד .ךעלגעט-גָאט ןסקאוו ןויירקמארד יד .סעיצאטיצער

 -כײלג .ןעגנומענרעטנוא עלערוטלוק ערעײז עלא ןיא ןסאמ-רעטעברא עשידיי יד ןענידאב וצ

 ."רעטאעט-הכולמןשידיי ןראפ ןערדאק עיינ ךיוא יז ןדליב קיטייצ

 רענָאהגיל ןוא רעליּפשיוש עּפורג א טײצ רעד ןיא טריפ טײקיטעט עקידעבעל ראג א

 23.000 טבעלעג 1942 רָאי ןיא ןבָאה'ס וװ רעטאעט ןשידיי ןופ עלעגיוו ןופ טַאטש רעד ,סאי ןיא

 גנאלראפ ןפיוא ןוא רעליּפשיוש יד ןופ ,ינורעקלעפאב רעקיטרָא רעד ןופ גנאלראפ ןפיוא .ןדיי

 טעדנירגעג סאי ןיא ךיוא ויא ', ףוקיא, רעסאי םענופ ןוא טעטימָאק ןשיטארקָאמעד ןשידיי ןופ

 .רעטאעט-הכולמ שידיי א ןרָאװעג

 טרעלקרעד ,וקסעשטניועמ דראודע רעטסינימ-רוטלוק רעד טָאה ,1949 יאמ ןט-29 םעד

 ןרָאװעג ןפאשעג זיא סע זא ,דנאל םענופ ןרָאטקעריד-רעטאעט עלא ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 זיא רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןופ רָאטקעריד סלא .סאי ןיא רעטאעט-הכולמ שידיי עיינ א

 .(אראק .י) ץראװש קיציא רעטײל רעשירארעטיל סלא ןוא אריּפאש ָאזיא ןרָאװעג טרינימָאנ

 טנכײצראפ רעטאעט סָאד טָאה ןשטנעמ-רוטלוק ענעעזעגנָא עדייב יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 ךיוא יװ ,קיסאלק רעניימעגלא ןוא רעשידיי רעד ןופ ןעלקאטקעּפס טימ ןגלָאּפרעד עקיטכיוו

 רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא .ןטגנולעטשרָאפ עשילאקיזומ ןוא ןסעיּפ עקיטייצטניײה טימ

 ןופ ראוטרעּפער ןגעװ .רעדניק ראפ ןעלקאטקעפס ןּפוּפ עשידיי ןָאװעג מריפעגנייא ךיוא ןענעז

 .(281 טײז ,המישר רעזדנוא עז ,רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי

 ןופ גנודנעװ רעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה סָאװ עינעמור ןופ רעביײײרש רעטשרע רעד

 ףסוי גרוטאמדרד רעגנוי טלָאמעד רעד ןעװעג זיא רעטאעט-הכולמ ןשידיײי רעטשעראקוב

 ןגיױהעגנָא רעטאעט רעטשעראקוב סָאד טָאה "טכיש-טכאנ. עסעיּפ ןייז טימ .ןייטשקורב שוביל

 רעטאעט סָאד טָאה ןײלא ןיײטשק רב ןופ .רעבײרש עשימייה יד ןופ ןעגנופאש ןלעטשוצרָאפ

 ,"'רבדימה רוד . ,'דלאוונירג החּפשימ , ,"טכיש-טכאנ- :ןסעיּפ 5 ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טריפעגפיוא

 .'םש-לעב. ,"סעצָארּפ רעטקידנעראפ טשינ א.

 ,ץיװשיוא ןופ רעכעװעטארעג א ןײלא ,רנחמ רעד טװורּפ "טכישטכאנ. עסעיּפ רעד ןיא

 סָאװ ,ןדיי רעשערָאמאראמ עכריטרַאּפעד עּפורג א ןופ ןבעלרעביא סָאד ןרעדליש וצ זדנוא

 ןפראוווצנײרא -- 'טעברא רעלעיצעּפס, א ףיאא ,ץיװשיוא ןיא ,ןרָאװעג | טלײטעגוצ ןענעז

 ןוא "גנולדנאהאב עלעיצעּפס , א ךיוא ראכרעד קידנעמוקאב סנװיוא יד ןיא ןשטנעמ עטזאגראפ

 .'ןרעידאנאק. ןופ ןעמָאנ םעד

 -טכאנ. ןקיטלָאמעד ןשיװצ "לעלאראּפ, א ףיוא עסעיּפ ןייז טיובעג טָאה רבחמ רעד

 -טלעוװ רעטײװצ רעד ךָאנ יירפ ןטענר+ ענעגילבעגנבעל יד ןכלעוו ןיא טכיש-טכאנ ןטימ "טכיש

 .המחלימ

 זדנוא ראפ ,ןעלקיוופיוא ןָא ךיז ןביוה עמ+רד-טלעוװ רעסיורג רעד ןופ ךעלטעלב רַאֹּפ יד

 ירפ א ןיא ,םיה רעד ןיא יײז ײנ ,גרימ ןוא אנאל ןופ תונורכז עטשימעגפיוא יד טימ ךיילג

 -רעד אנאל ןוא ,טענרא רעד ןופ ןעמוק ןלָאז ײז רענעכ ערעײז ףיוא ןטראוו יז תעשב ,ןגרָאמ

 ריא) ילע ןכלעװ ןיא ,ןטלאהאג טָאה יז סָאװ ,װירב א סאטראמ עטרבח ריא ןופ ןארימ טלײצ
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 ןָא רָאנ טבײה אנאל .ץיװשיוא ןיא ןדײל ןוא טעברא רעײז ןופ ריא טביירש (ןאמ רעקיטציא

 ּפָא ךיז טלקיװ "ןרעידאנאק, יד ןופ ןבעל םענופ טלאהניא רעקידרעטײוװ רעד ןוא ווירב םעד

 .רעדליב עקידנעמוקכָאנ יד ןיא ןגיוא ערעזדנוא ראפ

 -שיטאמארד ריא סא ,םעד ןיא טייטשאב עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןופ טרעוװ רעסיורג רעד

 -יורג יד וצ טריפרעד ןבָאה סָאװ יד ןגעק גנוטכאראפ עתמא יד רעיושוצ םייב סיורא טפור טייק

 םעד זיא ,ןדלעה ענייז ןופ גנולעטש רעקידעירפ רעד ןופ זילאנא ןפיט םעד ךרוד .ןטאט עמאז

 ןליװ סָאװ יד ןגעק גנולעטש עקיטנײה יד יד ןייז ףראד'ס עכלעוװ ןזיו וצ ןעגנולעג רבחמ

 -אֹרד ריא ןוא עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןופ םוילאער רעד .דָאב-טולב יינ א ןיא טלעװ יד ןריפניירא

 ןעלדנאה טשינ ןעמ טעז ריא ןיא סָאװ טימרעד קורדסיוא םוצ ךיוא ןעמוק ,ריפסיוא רעשיטאמ

 .עסאמ יד טלדנאה סע רָאנ ,ןפיט עטרילַאויא

 סאה םענעגײא רעײז ךרוד ןעגנולעג זיא רעטאעט-הכולמ ןשידיי םענופ רעליּפשיוש יד

 -אנָאסרעּפ יד ךיז ןענעגיײאנַא רעייז ךרוד ךיוא יוװ ,םינילת עשיטסישאפ יד וצ גנוטכאראפ ןוא

 סיואכ .י זדנוא טָאה יווא .םזישאפ ןגעק עּפורג-רעפמעק עתמא ןא ןבעגוצרעביא זדנוא ,ןשז

 םוצ גנוטכאראפ ןוא סאה ןײז ןוא ןשטנעמ וצ טפאשביל ןייז ךרוד ,אשאוװיא ןופ עלָאר רעד ןיא

 -רעטניא ,בָאקאי .ןשטנעמ םענעטירשעגרָאפ א ןופ ּפיט ןתמא ןא ןבעגעג ,םזישאפ ןשירעלטיה

 טימ טָאה רעכלעוו ,רעפמעק םענעטלאהעגסיוא ןא ןבעגעג זדנוא טָאה ,לּפיר ָאנאמ ןופ טריטערּפ

 ײז ןופ ןוא רעגאל םענופ ןדיי עקירעביא יד ךיוא ןריזיליצָאמ וצ ןענאטשראפ ןייזטסווװאב ןייז

 .ה .ןוחצנ ןקיטליגדנע ןיא ןביולג םעד ןצנאלפנייא ייז ןיא ןוא רעפמעק ענעטלאהעגסיוא ןכאמ

 םעד טריטערּפרעטניא יירטעג טָאה ,רעטכיד רעשיטסיאדאד רעד ,ילע ןופ עלָאר רעד ןיא ,רעּפלָאטש

 ראפ רעפמעק ןוװיטקא םעד רעטעּפש ךיוא ןוא "סעיצקעּפסָארטניא, ענייז טימ רעטכיד ןטמולחראפ

 ,רעיױּפ רעשערומאראמ םעד ,ןפלַאװ-רעזייל יקסרוגידאס .ב טָאה טכארבגסיורא טוג ,ט'ייהיירפ

 ס. רימענ ,רעטסטלעקָאלב רעד .טייהיירפ ןוא ןבעל ראפ רעפמעק א ץיוושיוא ןיא טרעוװ רעכלעוו

 -ראפ א טעמכ ןיוש טימ ןדיי ןטגָאלּפעג ןטרעטיבראפ אןבעגעגרעביא זײװליײט זדנוא טָאה ,רעלשיפ

 -ראפ ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא ןבײלג ןָא טצעלוצ טבייה רעכלעוו רעבָא ,גנונעפָאה רענעריול

 .ב ןוא ןורהא רעבעװ םעד ,ןירעּפלא .י ךיוא טָאה טריטערּפרעטניא טוג .םזישאפ םעד ןטכינ

 ,ןרעכאס ןופ עלָאר רעשיטאּפמיס טשינ רעד ןיא ,ןָאזירָאמ .רעטסוש םעד ןרעדנעס ,רעקילּפָאּפ

 -עה ָאלאס .טאראפ וצ זיב טריפ סָאװ ,טײקיטכערטרעדינ רעצנאג ריא ןיא טריזילאער יז טָאה

 ,רענפעט .א ןוא דלעפנענָארק .י .סעקװעשטיפ עלא טימ ריציפָא .ס.ס זא ןבעגעג זדנוא טָאה רעל

 רעד ןכלעװ ,עסעיּפ רעד ןופ לייט םעד טריטערּפרעטניא ןבָאה ,ארימ ןוא אנאל ןופ ןלָאר יד ןיא

 רעקיזָאד רעד ןופ ,דלעה-טּפיוה. רעד ,טגָאזעג יװ ,רעבָא .טלקיוװטנא גונעג טשינ טָאה ןיילא רָאטוא

 -עג לקאטקעפס םעד ןופ ישזער יד ךיוא זיא ראפרעד ןוא ."ןרעידאנאק, עּפורג עצנאג יד זיא עסעיּפ

 -נָא יוזאיוו ןענאטשראפ קיטכיר טָאה ,רעלקעס .מ רָאסישזער רעד .רערעווש ליפיוזא טימ ןעוו

 ןופ ןטנעמָאמ עשיטאמארד עקראטש ןעגנערבוצסיורא ןוא *ןרעידאנאק. עּפורג רעד טימ ןריפוצ

 רעסיורג א ןיא זיא ָאװינ ןבלעז ןפיוא רעדליב עשיטאמארד יירד יד ןטלאה סָאד .סענעצס-ןסאמ יד

 .ישוער רעד ןעקנאדראפ וצ סָאמ

 -עגײב ןוא ישזער יד טצנאגרעד ןבָאה רעגניבור .מ ןופ רָאקעד רעד ןוא ןעײרעלָאמ יד

 .לקאטקעּפס םענופ גנוריפפיוא רעשיטסילאער רעד ֹוצ ןגָארט

 :תֹורוש עקידנגלָאּפ טימ ךיז טקידנעראפ עסעיּפ רעד ןגעוו עיזנעצער יד

 טשרע זא ,טקאפ רעד גלָאפרעד ןרעדנוזאב א ראפ ןרעװ ןכַארטשעגרעטנוא ףראד סע;

 זיא ,עינעמור ןיאְו רעטאעט עשידיי סָאד ןפאשעג טָאה ןעדאפדלָאג .א ןעװ ןופ רָאי 70 ךָאנ

 זא ןוא רבחמ ןקיטרָא ןא ןופ עסעיּפ עשידיי עטשרע יד ןייטשקורב .ל .י ןופ *טכיש-טכאנ?
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 -ניירא ײנ סָאד ףיוא ןװורּפ רעדניצרעטנוא-טלעװ עקיטכענ יד ןעװ ,טײצ רעקיטניײה רעד ןיא

 עסעיּפ יד זיא ,ןציװשיוא עײנ וצ ןריפרעד יז ןוא המחלמ רעײנ א ןיא טלעװ יד ןסיוטשוצ

 -יטשרָאד-טולב עקיזָאד יד ןגעק רָאטקאפ רעשירָאטאזיליבָאמ רעקראטש א ,ןייטשקורב .ל .י ןופ

 ןפראד רימ, ןאנאל ןופ רעטרעװ יד ןיא רעיושוצ םעד טגייצר ;ביא יז לייװ .רעכערבראפ עק

 טשינ ןלָאז רימ ידכ ,ןענאמרעד ךיז ןפראד רימ רָאנ ,ןענייװאב וצ ףיוא טשינ ןענאמרעד ךיז

 לײט א רָאנ זיא ץיװשיוא. זא ןבָאקאי ןופ רעטרעװ יד טימ ךיוא טגייצרעביא יז ןוא ןסעגראפ

 לײט א ןײז ךיוא רימ ןלעװ ,םיא ןגעק ףמאק םענופ לײט א ןײז ךיוא רימ ןלָֿאז םזישאפ ןופ

 ן ."גיז םענופ

 םכילע םולש ןופ ,רעכיכלימ רעד היבט; טימ ראוטרעּפער ןייז טרעכייראב רעטאעט סָאד

 סרעילָאמ טימ ןוא ןידרַאג ןופ "המותי יד עיסאכ ,ןעדאפדלָאג ןופ *ןרעכאמפושיכ , רעד טימ

 ."רעקנארק רעטדערעגנייא רעד;

 ןרעוװ ןוא טשעראקוב ןיא םלוע םייב סערעטניא ןסיורג א סיורא ןפור ןעגנולעטשרָאפ יד

 .דנאל ןצנאג ןיא סערעטניא טימ טראוורעד

 -עדָאפ יד רעמ טשינ טכערּפשטנא רעטאעט-הכולמ ןשידײײ רעטשעראקוב ןופ ,לאז רעד

 -לעװ טימ ןוא ןעגנאגרעד זיא עינעמור ןיא רעטאעט סָאד רעכלעװ ֹוצ הגירדמ רעד ןופ ןעגנור

 .ןענעכער ךיז ףראד רעטאעט עשידיי סָאד רעכ

 ,רעטאעט-הכולמ ןשידיײי רעטשעראקוב ןופ רָאטקעריד סלא טרינימָאנ טרעוװ 1954 רָאי ןיא

 םַײח רעקיזומ טנעגיריד .שטיװָאקרעב לארשי רעטײל רעשירארעטיל סלא ,ןוא ךאברעוא ץנארפ

 .ןאמצראווש

 יד ןופ ןוא ראלקלָאפ ןשידיי ןופ רענעק רעכעלטנײװעגרעסיוא ןא זיא ןאמצראווש םייח

 ןרעכעה א ףיוא ןעגנופאש עקיזָאד יד ןביוהעגפיוא טָאה רע .םינוגנ עשינזח עלענַאיצידארט

 טרעװ רע ןוא טקנוּפארטנָאק ןוא עינַָאמראה ןופ ןשינעטנעק עכעלטנירג ענײז קנאדא לּפאטש

 .קיזומ רעשידיי רעד ןופ עידעּפָאלקיצנע עתמא ןא יװ טצאשעג טלעוװ רערָאג רעד ןיא

 רע .טיבעג ןשיטקאדיד ןפיוא טעבראעג טסנרע ךיוא ראטיזָאּפמָאק רעד טָאה קיטײצנייא

 .ןעייציל ןוא ןלוש רעטשעראקוב ךס א ןיא רערעל-קיזומ א ןעװעג רָאי קילדנעצ עכעלטע זיִא

 רעכעלסעגראפמוא סדראנָאעל ןופ רעטסעקרָא םעד טימ טריּפעגנָא ןרָאי ךס א ךיוא טָאה רע

 .עּפורט-ןטערעּפָא רעשינעמור

 םייח טָאה ,עינעמור ןיא טלא זיא רעטאעט עשידיי סָאד לפיוו ,רָאי 100 רעביא יד ןופ

 ןעלקאטקעּפס עשילאקיזומ עטסקיטראנדיישראפ יד טריגיריד ןוא טרינַאּפמָאק רָאי 55 ןאמצראווש

 .רעטאעט םעד ןופ

 -יד ןוא טרינַאּפמָאק ןאמצראווש םיײח טָאה רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעטשעראקוב ןראפ

 עיגרענע רעכעלדימרעדמוא ןא טימ קידנטעברא ,ןעלקאטקעּפס עקילײצמוא ןופ קיזומ יד טריגיר

 ןופ גנוטיירגוצ רעשילאקיזומ רעד ראפ תוירחא רעצנאג רעד טימ סעיציטעּפער ערעװש ייב

 .לקאטקעּפס ןדעי

 -ראפ םעד ןיא ,טעטכירעגניײא ןרעדָאמ ,טרעסערגראפ ןוא טיובעגרעביא טרעװ לאז רעד

 ןטײנאב ןיא ,טרעײפעג טרעװ ,1956 רָאי ןיא ןוא ,טציא ךיוא ךיז טנופעג רע ןכלעװ ןיא םענ

 -דלָאג א, טימ ןעמ טָאה לאז םעיינ םעד טנפעעג .עינעמור ןיא רעטאעט שידיי ראי 80 ,לאז

 רעד ןיא 'ישילשה ןימיניב תועסמ, טימ ןוא םואבטָאר בקעי ןופ ישזער רעד ןיא "םולח ןעדאפ

 ,ךיײרקנארפ ןופ טסעג ןעמוקעג ןענעז ןטיקכעלרעיײפ יד וצ .רעלקעס ויצורואמ ןופ ישזער

 .עניטנעגרא ןופ ןוא עשראוו ןופ ,עיראגלוב ןופ ,דנאבראפנטאר ןופ
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 -קעריד רעד ,1956 רעבמעצעד ןט-20 םעד ,טלמעד טָאה גנוציז רעכעלרעייפ רעד ףיוא

 :טגָאזעג ךאברעוא ץנארפ רָאט

 ןיא רעטאעט ןשידיי םענופ ץנעטסיסקע עקירָאי 50 יד זיא קילדנעצרַאי יירד טימ קירוצ,

 רעד טימ ןנָאה ןרָאטאזינאגרַא עריא ןוא למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןרָאװעג טרעַײפעג עינעמור

 םעד ןגָארט לָאז סָאװ רעטאעט שידיי א ןעיובפיוא ןראפ עיצקאלמאז א ןבױהעגנָא טייהנגעלעג

 עטשרע יד ןעװװעג טשינ זיא וויטאיציניא יד טָא ."ןעדאפדלָאג םהרבא. רעדנירג ןײז ןופ ןעמָאנ

 טָאה'מ .עקיבלעז יד ןעװעג ןענעז ןטאטלווער יד רעבָא ,ןימ םעד ןופ עטצעל יד טשינ ןוא

 יד טראגעג יוזא ן ס ןכלעװ וצ ןינב-רוטלוק אזא ןעיובפיוא םוצ ןגָאלשוצ טנָאקעג טשינ ךיז

 .ןסאמ עשידיי עטיירב

 ןבעגעג טָאה רעכלעװו ,דנאל רעודנוא ןופ םישזער ןשיטארקָאמעד-סקלָאפ םעד קנאד א

 ,ןטײהרעדנימ עלאנָאיצאנ יד ןופ רוטלוק רעד ןוא רוטלוק רעשינעמור רעד גנווושפיוא ןסיורג א

 יד ןוא ,ןעגנוגנידאב-סגנולקיװטנא ןוא סגנופאש עטסעב יד ןופ רעטאעט עשידיי סָאד טסינעג

 ןטיובעגרעביא-יײנ םעד טָא ןיא 7 טמוק עינעמור ןיא רעטאעט שידיי רָאי 80 דובכל גנורעייפ

 .ךיז ןענופעג רימ ןכלעװ ןיא ,לאז

 רעד ןופ .גנוריגער רעד קנאד רעזדנוא טײהנגעלעג רעד טימ סיוא עקאט רימ ןקירד

 רעד ךררוד ןנָאה עכלעוו ,ײטראּפ רעטעברא רעשינעמור רעד ןוא קילבוּפער-סקלָאפ רעשינעמור

 ,עגארפ רעלאנָאיצאנ רעד ןיא קיטילַאּפ רעשינינעל שיטסיסקראמ רעד ןופ גנודנעװנָא רעקיטכיר

 -אב רעשידיי רעד ראפ דיוא ןטיבעג עלא ווא איט עקא-ר ןופ ןעגנוגנידאב יד ןפאשעג

 .גנורעקלעפ

 -אעט רעזדנוא ןופ גנוטכירנייא עשינכעט ענרעדָאמ יד ,ןיניב-רעטאעט רעטיובעגרעביא רעד

 ידכ ,ַאװינ ןרעכעה ךָאנ א ףױא טעברא רעודנוא ןבייהוצפיוא טײקכעלגעמ יד זדנוא טיג ,רעט

 רימ סָאװ עציטש יד .רעיושוצ ערעזדנוא ןופ ָאװינ-רוטלוק ןרעכעה םעד ןקידירפאב ןענָאק ֹוצ

 םוירעטסינימ-רוטלוק םעד דצמ ןעמוקאב רעטיײיװ ןוא טציא ןופ ךיוא ןלעװ ןוא ןעמוקאב ןבָאה

 ,װיטקעלַאק רעזדנוא ןופ שפנ תריסמ יד ןוא סיילפ רעד ,טאר-סקלָאפ רעטשעראקוב םעד ןוא

 .זדנוא ראפ ןעייטש סָאװ ןבאגפיוא יד ןריזילאער ןלעװ רימ זא עיטנאראג א ןענעז

 זיא ןוא ןצאש וצ טסיײװ רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעטשעראקוב םענופ וויטקעלָאק רעד

 -סטעברא יד ראפ דנאל םעד ןופ גנוריגער רעד ןוא ייצראפ-רעטעברא רעשינעמור רעד ראבקנאד

 רעד ףיוא ןַײז וצ ידכ ץלא ןוט טעװ ןוא ןרָצװעג אב םיִא ראפ ןעייז סָאװ ןעגנוגנידאב

 : 2 א .תוחילש ןייז ןופ ךַײה

 רעדאבצעשמוא רעד טימ ,ןטנעמעלע עגנוי ראפ עידוטס-רעטאעט רעזדנוא ןפאש סָאד .

 א טרעשאנ !יא רעטאעט רעזדנוא זא !ודנוא טריטנאראג ,טאר-סקלָאפ .רעזדנוא ןופ עציטש

 תורוד .יײרד ןטלאהעג ךיוה ןבָאה'ס ןכלעװ ,לקאפ רעד טעװ םורא יוזא .טפנוקוצ עקידנצנעלג

 עכלעװ ןטרעװ עטסכעה יד ,עפש ןוא םוטכײר רעמ ךָאנ טיֿמ ,ןטכיילאב רעטייוו ,רעלַיּפשיוש

 : : .םישזער ןשיטסילאיצַאס רעזדנוא רָאּפ ךיו טימ ןלעטש

 רעודנוא ןוא ,בוח םעד ףיורא לזדנוא ףיא ןגײל ןעגנוגנידאב ענעפאשעג-יינ עלא יד ?

 ןּופ ךאז רעואברעדנוװ רעד טײקנבעגעגרעביא טימ ןעניד וצ בייחתמ עקאט ךיז זיא רעטאעט

 ָּ ּו .ןסאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןעיצרעד ןכרוד ,יובפיוא ןשיטסילאיצַאס

 -ילאיציפָא יד ןופ רעײטשרַאפ סעדער טימ ןטערטעגסיורא ןענעז ןטײקכעלרעיײפ יד ףיוא:

 אישטול ןטסיטרַא-סקלָאּפ יד .רעטאעט ןשינעמור םענופ העליפשיוש .עטסטלע יד ןוא ןטעט

 .ןגעלָאק עשִידַײ ערעַײז טשטנוווקילגאב קיצראה ןבָאה וינָאטנא עקאטסָאק ןוא :ארדנאלוב אזדרוטס
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 טנכיײצעגסיוא ןענעז סאי ןופ ןוא טשעראקוב ןופ רעוטרעטאנט ןוא רעליּפשיוש עשידיי 5

 .ןלאדעמ ןוא סנדרָא ,ןעלטיט טימ ןרָאװעג

 .טגָאזעג טלָאמעד טָאה ,אערָאלפ ןָאי ,םוירעטסינימ-רוטלוק ןשינעמור ןופ רעיײטשרַָאּפ רעד

 ן'א טירטפיוא ןטשרע ןײז ייב ןענעדזאּכדלָאג םהרבא טפייכגסיוא ןבָאה רעיושוצ יד ןעװ,

 םעד ןיא טעװ ,ןרָאי טימ רעטעּפש זא טכארטעג טשינ רעכיז רע טָאה ,קראמ ןועמש ןופ ןטרָאג

 יווא טימ ןדָאלעגנָא ןעװעג ןענעו סָאװ ,ןװורּפ עטשרע ענייז טכאמעג טָאה רע ןכלעװ ןיא דנאל

 םענופ טלגנירעגמורא ,דובכ ליפיוזא טימ ןעכָאנ ןײז ןועװ טרעײּכעג ,דיײל ןוא דיירפ ליפ

 .רעטאעט ןשידיי ןופ רעטָאפ םעד טמוק'ס סָאװ לָאערוא

 -עגנײרא טָאה ןעדאפדלָאג ןכלעװ ןעמָאז רעד ,רָאי 80 קעװא ןיוש ןענעז טלָאמעד ןופ

 סָאד .ןטכורפ עכיײר ןבעגעג טָאה ,רעגניו-סקלָגפ יד ןופ ןדָאב ןראבטכורפ םעד ןיא ןפרצװ

 ,טלעוו רעד ןופ רעדנעל ערעדנא ןיא ןוא עינעפור ןיא טלקיװטנא ךיז טָאה רעטאעט עשידיי

 טכיל סָאד גנורעקלעכאב רעשידיי רעד ןשיװצ קידנדניצנָא ,ןעגנוגנידאב ערעװש יד ץָארט

 ןופ ליפ יד ךיוא יװ טסיירט ןופ טרָאװ סָאד סָאמ רעבלעורעד ןיא קידנצונאב ,רוטלוק ןופ

 -ראפ רעגנע ןײז ןיִג ןענאטשאב זיא ז/דנוא ײב רעטאעט ןשידיײ םענופ חוכ רעד .עריטאס

 -אעט ןשידיי ןופ רעליּפשיוש יד ןבָאה ראפרעד טָא .ןבעל רעײז טימ ,ןסאמ יד טימ ;גנודניב

 -רעװ ,םישזער ןשיצירּפ-זאושזרוב םענופ תופידר יד ץָארט ,תונויסנ ערעװש יד ץָארט רעט

 ןיִא בײהנָא ריא טָאה סָאװ עיצידארט יד קידנעיצ ,ןטסָאּפ רעײז ףיוא ןטלאהעגסיוא קיד

 .טסנוק-סקלָאפ רעשיטסינצמוה רעכיט א ןופ עיצידארט יד ,טרעדנוהרָצי ןקירָאפ

 -אב רעטאעט עשידיי סָאד ויא ,טירט עטשרע ענײז ןיא ס{ו לאפוצ ןייק טשינ זיא'ס

 ,גנולקיװטנא רעקידרעטעּפש ןײז ןיא ,זא ןוא רעטאעט ,שינעמור םענופ ןרָאװעג טסולפנייא

 רוקמ רעד .ןרָאװעג ןסירעגרעביא טשינ רעטאעט ןשינעמור ןטימ גנודניבראפ עקיזָאד יד זיא

 יד ןופ רעטקאראכ-סקלָאפ םעד ןיא עקאט טײטשאב גנודניבראפ רעטפאהרעיוד רעד טָא ןופ

 -סײג עקידתושממ א קלָאפ םעד ןבעג וצ גנובעוטש רעמאזנײמעג ,רעַײז ןיא ,סרעטאעט ײװצ

 .זײּפש עקיט

 קלָאֿפ עשינעמור סָאד ךיז טקילײטאב ,רעטאעט ןשידיי ןופ םוט-םוי ןקיטנייה םעד ןיא

 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .בוט-םוי םענעגײא ןײז טימ יװ ךיז קידנעיירפ ,ןצראה ןצנאג ןטימ

 -לעועג רעד ןופ איראפ א ןײז וצ טרעהעגפיוא רעטאעט עשידיי סָאד טָאה ,טכאמ-סקלָאפ

 -ַאיצאנ ערעדנא יד ןופ סרעטאעט יד טימ דנאנאב ,רעטאעט ןשינעמור ןטימ דנאנאב |.טפאש

 עשידיי ייװצ יד טנײה ךיז ןקילייטאב -- עשטײד ןוא עשיראגנוא יד -- ןטייהרעדנימ עלאנ

 -יזילאער ערעײז עדעי ,ןסאמ יד ןעיצרעד ןופ קרעװ םעניימעגלא םעד ןיא {סרעטאעט-הכולמ

 רוטלוק רעשיטארקָאמעד ,רעײנ רעד ןופ גנוכיירגרעד עיײנ א רָאֿפ ךיז טימ טלעטש גנור

 .קילבוּפער-סקלָאפ רעשינעמור רעד ןופ

 גנוצאש יד קידנסינעג ,דנאלמייה יירפ רעזדנוא ןיא יירפ ןפאש רעליפשיוש עשידיי יד

 זיא סָאד .גנוריגער ןוא ייכראפ רעד ןופ עציטש רעצנאג רעד ןופ ןוא םלוע ןסיורג םענופ

 -רעטעברא עשינעמור יד טרעדעכ'ס סָאװ קיטילָאּפ רעלאנָאיצאנ רעקיטכיר רעד ןופ טכורפ יד

 ןופ גנוקיטכעואבכײלג עקידנעטשלופ טרעכיז עכלעװ ,דנאל םענופ גנוריגער יד ןוא ייטראּפ

 .קלָאפ ןשינעמור ןטימ ןטעטילאנָאיצאנ עקידנבעלטימ יד

 -סייטאב ריא ךרוד ,רעבירא רעבָא טזײרּפש רעטאעט ןשידיי םענופ גנורעייפ עקיטניײה יד

 80 טימ קירוצ טגײלעג טָאה ןעדאפלָאג סָאװ תודוסי יד .דנאל רעזדנוא ןופ ןצעגערג יד

 -ידיי יד .טלעוו רעד ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ בײהנָא םעד ּמָא שיטקאפ ןקרעמ ,עינעמור ןיא רשי
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 ןראבליטשמוא םעד םוטעמוא ךיז טימ קידנגָארט ,טלעװ א ןרָאפעגסיוא ןענעז רעליּפשיוש עש

 -גראפמוא סע טקיטלאטשעגראפ'ס יװיוזא ,ןשטנעמ םעד תבוטל ,טסנוק עכיוה א ןפאש ֹוצ ןאלע

 ."ןרעטש עדנעזדנָאלב; ןאמָאר ןייז ןיא םכילע םולש ,ךעלכיילג

 דימת יװ רעמ טנײה ליײװ ,ליײנאב ןועזנוואב א טָּאה עיצאטסעפינאמ עקיטנײה יד

 ראפ ,רעקלעפ יד ןרעטנענרעד וצ ןעלטימ עטסעב יד ןענופעגוצסיוא עגארפ יד ךיז טלעטש

 יד יװ רעסעב ןײז ןָאק לטימ אראפסָאװ ןוא ,גנורעדירבראפ ןוא טפאשטנאקאב רעקיטיײיזנגעק

 םוצ ךיז טדנעװ עכלעװ טכײג ןכעלשטנעמ ןוכ עיצאערק עראברעדנוװ יד טָא ",טסנוק-רעטאעט

 !טײהשטנעמ רעד ןופ סעיצאריּפסא עטסכעה יד קידנעניד ,ללכ

 ןײז ץלָאטש ןענָאק דנאל רעזדנוא ןופ רעטאעט ןשידיי םענופ רצליּפשיוש עקיטנײה יד

 ןעיצ ייז םעדָאּכ סנעמעװ ,רעכאעט ןשיטסילאער ןשידיײי םענופ עיצידארט רעלעבָאנ רעד טימ

 -רָאפ ערעײז קיטיײײצכיײלג רימ ןרע רעליּכשש עקיטניײה יד ךרוד .דובכ סיורג טימ רעטייוו

 רַאי ןיא ."עיצידארט עלופטרעוו עקיזָאד יד ימ טימ טיהעגפיוא ןוא ןפאשעג ןבָאה עכלעװ ,רעײג

 .רעטאעט-הכולמ ןשידיײי רעטשעראקוב ןיא טקינײאראפ סעּפורט עשידיי עדייב ךיז ןבָאה 3

 100 טריפעגפיוא רעטאעט-הנֹולמ עשידיי רעסאי סָאד טָאה טײײקיטעט ןיז ןופ רָאי 13 יד ןיא

 .רעכוזאב 766,951 ראפ ןעלקאטקעפס 2358 טליפשעג ,סערעימערּפ

 סלא אריּפאש ָאזיא ,לֹכ םדוק ,טרינַאּפמיא ךיז ןבָאה רעטאעט ןופ טײקיטעט רעד ןיא

 ,גנוראפרעד-רעטאעט רעכײר) א טימ שטנעמ א ,רעסישזער-טּפיױה ןוא רעריפנָא רעשירעלטסניק

 קיציא ,ראוטרעּפער םעניײימעגלא ןוא ןשידיי ןוכ ןכעיּפ עטסקיטכיװ יד טריסישיזער טָאה סָאװ

 יד רעדיינש עלעמיס ןוא לקנערפ רועילא רעביירש יד ,רעטײל רעשירארעטיל רעד ,ץראווש

 -סָאק ןוא ןרָאקעד יד ןפאשעג טָאה סָאװ ,ףרעש וזיא רעלַאמ רעד ,רעצלעז ינעשז ןרעסישזער

 טנכיײצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ןרָאקעד ,ראוטרעּפער ןופ ןסעיּפ עטסכײרגלָאּפרעד יד וצ ןעמויט

 -טסניק םוצ ןגָארטעגײב ךיוא טָאה סָאװ ,ןאירבָאד רעלָאמ רעד ,חסונ ןשידיי םענעגייא ןא טימ

 -ידיי) רעקיטראנוייא ןא לאגעס לרעב ןרָאטיזָאּפמָאק יד ,ןעגנולעטשרַאפ יד ןופ ָאװינ ןשירעל

 א ,לעדיפ השמ -- רעטאעט  ןשידיי ןופ עיצידארט רעטוג רעד ןיא ןגיוצרעד ,רעקיזומ רעש

 יד ןרָאװעג ןענעז סָאװ רעליּפשיוש יד ,ביבח ,ןורחא ןוא ןָאט ןשיטאמארד-שיריל טימ רעקיזומ

 רעלעה עלחר ,ּפורג אשונ ,ןאמדירפ המלש ןוא גרעבנדלָאג הרפש ,םלוע רעסאי ןופ ןעגנילביל

 .וקסעלעקניפ לעשטראמ ןוא קראמיינ םהרבא ,אריּפאש

 רעד ןיא ןפורּפָא עטוג טאהעג ןבָאה רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד

 אזא ענײא .רעלטסניק עשינעמור יד ןוּכ ךיוא ןרָאװעג טצאשעגּפָא ךיוה ןענעז ײז ןוא עסערּפ

 -ראפ רעד ןופ ,ןועליּפשיוש רעשינעמוורעכסנעעזעגנָא רעד ןופ ןבילבראפ זדנוא זיא גנוצאשּפָא

 :ארדנאלוב אזדרוטס אישטול רענעברַאטש

 -עג טָאה טשעראקוב ןופ רעטאעט-הכולמ עשידיי סָאד סָאװ ,ןעלקאטקעּפס ענייש יד ךָאנ;

 רעטשעראקוב םעד ןיא ןירעלטסניק עסיורג יד ןבירשעג טָאה -- םוקילבופ ןגיה ןראפ ןזיװ

 םענופ ןעגנוכײרגרעד עשירעלטסניק יד ןעז וצ ןעװעג קירעגײנ ךיא ןיב--"ארעקאלפ. לאנרושז

 סע סָאװ ,טירשרָאּפ םעד ןופ גנולעטשרָאּפ א ןבָאה לָאז ךיא ידכ ,רעטאעט-הכולמ ןשידיי ןרעסאי

 -עג בָאה ךיא זא ,ןבעגוצ ןפָא זומ ךיא .דנאל רעזדנוא ןיא רעטאעט עשידיי סָאד טכאמעג טָאה

 ..."סרעטאעט עדייב ןופ ַאװינ ןשירעלטסניק ןכיוה םעד ןלעטשוצטסעפ דיירפ עסיורג א טאה

 עדנעזדנַאלב, יד ןיא ...טנאלאט ןוא סיילפ טימ טעבראעג טרעװ ,רעטאעט םעד טא ןיאי

 ךיא זא יוזא .טעשזוס םענופ טײקרָאלק יד ,ליּפש ןופ טײקזיצערּפ יד טצעשעג ךיא בָאה "ןרעטש

 -טסניק יד טצעשעג בָאה ךיא ..,ןארּפש עשידיי יד קידנענעק טשינ ,עסעיּפ יד ןענאטשראפ בָאה
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 ,רעטסעקרָא ,רעלָאמ ,רעסישזער םענופ -- װיטקעלָאק ןצנאג םענופ טייקיטפאהנסיוועג עשירעל

 -טסניק ןוא ןקידעבעל ,ןטנאסערעטניא ,ןכעלטייהניײא ןא ןבעגעג זדנוא ןבָאה סָאװ -- רעקינכעט

 ..."לקאטקעּפס ,ןשירעל

 -קלא סלא- :תורוש יד טימ לקיטרא םעד טקידנע ןרעליּפשיוש עשינעמור עטסטלע יד

 םענופ ךיז ךיא יירפ ,קילבוּפער רעזדנוא ןופ ןירעגריב סלא ןֹוא רָאטקעריד-רעטאעט ,עסירט

 םירבח ענײמ ןופ טיײקיטעט עשירעלטסניק יד ןצאשּפָא טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ ,ןצראה ןצנאג

 ןשידיי םענופ עלעגיו סָאד ןעװעג זיא סָאװ טָאטש יד -- ,סאי ןופ ןרָאיטקא עשידיי יד

 -נונעכייצסיוא יד טימ גנאהנעמאווצ ןיא ןוא טײקיטעט רעײז ראפ ייז סירגאב ךיא .רעטאעט

 ."גנוריגער ןוא ײטראּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טניולאב ןענעז ײז עכלעוו טימ ,ןעג

 ןיא ןרָאװעג טקרעמענּפָא זיא עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןֹופ טנעמָאמ רעקיטכיוו א

 -הכולמ ןשידײי רעטשעראקוב ןופ טײקיטעט רָאי 20 ןרָאװעג טרעיײפעג זיא'ס ןעװ ,1968 רָאי

 רעד עקיטכיװ עטכישעג רעיײנ ןייז ןיא ןבירשראפ טאהעג ןיֹוש טָאה רעטאעט סָאד .רעטאעט

 װָארטסָא ןופ "םערוטש רעד, ,'קנארפ אנא ןופ ךובגָאט סָאד, :יװ ןסעיּפ עכלעזא טימ ןגלָאפ

 ןשָארג ירד, "םכילע םולש, ןופ "רעקיכלימ רעד היבט* ןוא ןרעטש עקידנעזדנָאלב , ,יקס

 ךיוא יװ טאמנעריד ןופ "רעטפניפ רעד קנארפ , ,טכערב ןופ "שזארוק רעטומ, ןוא *ערעּפָא

 .רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ ןוא סעמעט עקיטייצטנײה ףיוא ןעלקאטקעּפס עשילאקיזומ יײר א טימ

 ןופ גרעבדורג-װָאקרוט .י טקילײטאב ךיוא ךיו טאה דנאלסיוא ןופ טסעג יד ןשיװצ;,,

 רעװעשראװ יד ןיא ןבירשעג עינעמור ןיא ךוואב ןגעװ ןקורדנייא ענייז ןיא טָאה רע .ןלױּפ

 : ."ןטפירש עשידיי,

 ןיא ןנעלסקלָאפ עשידיי סָאד טרעטשעצ קידארומי יוזא טָאה סָאװ ,ם,ילקאטאק רעד,

 -נוא ןָאטעג לסײרט א קראטש םינפא ךיוא טָאה ןהמחלמ-טלעװ רעטיײװצ רעד ךָאנ עּפָאריײא

 טמורקעגסיוא ענדָאמ ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןיא ןעגנוניישרעד ןופ ןטייקיעפ-סגנוצאשּפָא ערעוד

 ןרעטסײגאב ,ןטרעצנָאק עשידארַאּפס טימ ןעינילכראפ זדנוא ייב ךיז ןַאק ןעמ .סעירעטירק יד

 רעכעלרעפעג א ןגעוו תודע טגָאז סָאװ ,זיירק ןשיטאמארד א ןופ טירטפיוא םענעי רעדָא םעד ראפ

 ןריטָאנראפ קידנעיײגיײבראפ זיולב רעדָא ,ןקרעמאב טשינ קיטײצכיײלג ןוא תוגשה ןופ תונצבק

 ןיא ןעגנאגאב טרעװ הלווע אזא .טייטאב ןוא טרעװ ןסיורג א רָאג ןופ ןשינעעשעג ,ןעגנוניישרעד

 רעד רָאג ןיא עסערּפ רעשידיי רעװיסערגָארּפ רעד ןיא וליפא -- טלעװ-רוטלוק רעשידיי רעד

 'ו : .עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי םעד יבגל טלעוו

 רעטאעט-הכולמ ןשידיי ןופ טײטאב םעד ןרענעלקראֿפ וצ העדב טשינ ןיטולחל בָאה ךיא

 א רעבָא ,ללכב ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןיא עיציזַָאּפ ןייז ןוא ןעגנֹוכיירגרעד ענייז ןופ ,ןליוּפ ןיא

 שידי קיצנײא, סלא רעטאעט רעזדנוא ןקורסירא סָאד זיא טײקיטכערעגמוא עקידנעיירש

 ןשידיי ןקידנעילב תמאב םעד יבגל לכ םדוק טיײקיטכערעגמוא ןא .'טלעװ רעד ןיא רעטאעט

 : .עינעמור ןיא ןבעל-רעטאעט

 רעטאעט עשידיי סָאד טָאה ,רעטאעט-ןעדאפדלָאג ןופ טרָא-סטרובעג םעד ןיא טרָאד

 -נאו וצ ןבױהעגנָא ןכָאה סעּפורט ײר א .טײקיטעט ןײז טײנאב גנויירפאב רעד ךָאנ ךײלג

 -שעראקוב רעד טָאה 1945 רָאי ןיא ןוא ,ץניװָארּפ רעד רעביא ראוטרעּפער ןטלא ןטימ ןרעד

 סעיציבמא עכעלטפאשלעזעג ןוא עשירעלטסניק טימ לעטאעט א טעדנירגעג *ףוקיא, רעט

 ףרָאדסנאמ בקעי טסיטרא ןשידיײ-שילױוּפ םענעברָאטשראפ ןופ ישזער ןוא גנוטייל רעד רעטנוא

 ןיא ,ןרָאװעג טשהכולמראפ רעטאעט עשידיי רעטשעראקוב סָאד זיא רַאי 1948 ןיא
 -רעדמוא ,עלאמרָאנ א ןָא ךיז טביה ןאד טניז ןוא .רעטאעט עשידי רעסאי סָאד -- 49
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 ןוא רענעלטפאשלעועג רעײז .סרעטאעט עדײב ןופ טײקיטעט עקידתונשקע ןוא עכעלדימ

 ןופ לאוויטסעפ ןתענ ןענעכייצראפ דיירפ טימ טנַאקעג טָאה עמ ןכלעװ ,סקוװ רעשירעלטסניק

 רָאי קיצכא טימ תוכייש ןיא 1956 ףוס ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי

 .רעטאעט-ןעדאפדלָאג

 -עג יד טאהעג ךיא בָאה עינעמור ןיא ןליײװ ןיימ ןופ ןכָאװ ייוצ עּפאנק יד ךרוד

 ןײא ןוא רעטאעט-הכולמ ןשידײ רעטשעראקוב ןופ ןעגנוריפפיוא סקעז ןקוקאב ֹוצ טײהנגעל

 .רעסאי ןופ גנוריפפיוא

 ךשמ ןיא ןבָאה סָאװ ןנארגָאנעצס ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק ןופ ןעמענ לָאצ יד זיא קידובכב

 תורוש רָאּפ א ךיוא ןעמ ףראד ןעמדיװ רעבָא ,רעטאעט ןטימ טעבראעגטימ ןרָאי יד ןופ

 .לבמאסנא-ןרָאיטקא םעד -- עיצוטיטסניא-רעטאעט רעדעװטעי ןופ ןרעק םעד

 טימ עיצוטיטסניא-רעטאעט עטסנרע ןא זיא רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד

 -נוא עשהכולמ עקיטיײזלא ,םלוע ,לבמאכנא) ןוויטקעּפסרעּפ עטוג רעײז ןוא ןטייקכעלגעמ עסיורג

 רעד ןיא טֹרָא קידובכב א ףױא ןרידנעטערּפ וצ טכַער א טָאה סָאװ ,רעטאעט א ,(גנוציטשרעט

 ."ןעגנוכיירגרעד ןוא ןטסעמראפ-רעטאעט עשידיי ןופ עטכישעג



 טאטע,
 .שיטצוצ האב י עשיר 7
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 עינעמור ןופ ןדיי יד ראפ רָאנ טשינ
 ןלָארטסאג ןוא טסעג
 קיסאלק רעשידיי רעד ןופ ראוטרעּפער ןסיורג םוצ

 ,רעטאעט םעד ןליּפש ןעז ןעמוקעג ןענעז ןדיי"*

 ,טלא ןוא גנוי ןופ םלוע רעקיטראנדיישראפ א

 ."ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ ענעביוהרעד קעװא ןענעז עלא ןוא

 עדאנאק -- לאערטנָאמ --ןרעטש םולש

 ץלָאטש רעד רָאנ טשינ טיײצ רעד טימ טרעװ רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד

 -וטיטסניא-רוטלוק עשידיי עקיטכיוו א ךיוא רָאנ ,עינעמור ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ

 .רעדנעל ערעדנא ןופ םיבושי עשידיי יד ןופ טײקמאזקרעמפיוא יד וצ טיצ סָאװ עיצ

 ענרוט רעד .לארשי ןײיק ןלָארטסאג ףיוא ןרָאפעגסיורא רעטאעט סָאד זיא 1968 רָאי ןיא

 -עגסיוא טָאה רעטאעט סָאד ןכלעװ ןעמאזקע םעיינ א טלעטשעגרָאפ -- ךעלריטאנ ךיז טימ טָאה

 .גלָאפרעד טימ ןטלאה

 :ןעלקאטקעּפס 38 טליּפשעג רעטאעט סָאד טָאה ןכָאװ סקעז ןופ ךשמ ןיא

 7 -- ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ לקאטקעּפס א ,'לרעפ לרינש א. טימ ןעלקאטקעּפס 31 --

 ןבָאה ןעלקאטקעּפס עקיזָאד יד ,"ןזעװעג רימ ןענעז רעדירב ןעצ, עמארד רעד טימ ןעלקאטקעּפס

 .רעיושוצ 35.000 ךרע ןא ןעזעג

 טײרב ָאידאר רעד ןוא עסערּפ יד טָאה ,לארשי ןייק רעטאעט ןופ ןעמוקנָא ןראפ ךָאנ

 ,ןעמוק ןײז ןעװעג עידומ ןבָאה ןוא עינעמור ןיא טיײקיטעט ןייז ןופ ןטקעּפסא יד טלדנאהאב

 .רָאי םענופ ןשינעעשעג-רוטלוק עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא יו
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 ךיז טָאה ,ןרָאפקעװא ריא זיב ןוא לארשי ןייק ןעמוקעג זיא עּפורט יד ןעװ גָאט םענופ

 טשינרָאג טימ ןענאגרָא-הכולמ יד ןופ ןוא ַאידאר םענופ ,עסערּפ רעד ןופ סערעטניא רעד

 .טרענימעג

 -םענפיוא ןא ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעטשעראקוב םעד דובכל

 ויא טעטימָאק רעד .גָאט ןטשרע םעד ןופ ןעװעג זיא רעטאעט סָאד טסאג סנעמעוװ-טעטימָאק

 ויא .לארשי ןופ ןבעל ןשירעלטסניק-רוטלוק םענופ ןשטנעמ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןענאטשאב

 טימ ,טײז רעטשרע רעד ףיוא ןרָאװעג טריסנָאנא רעטאעט ןופ ןעמוק סָאד זיא ןעגנוטייצ עלא

 .אבה-ךורב ןעמעראוו א טימ עטײלגאב רעדליב

 :ןבירשעג טָאה "סעײנ עטצעל. ןופ רָאטקאדער-ףעש רעד ,ןינאצ .מ ,לשמל

 זיא סָאװ ,רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד ףיוא רימ ןעמענ טייקיצראה טיִמ,

 ווא רעסישזער םעד ,רעקיזומ ,רעליּפשיױש יד -- ײז ןסירגאב רימ .לארשי ןייק טסאג וצ ןעמוקעג

 ןשידיי ןופ קנופ ןשירעפעש םעד ףיוא ןטלאה עכלעוװ ,רעלטסניק עשידיי יװ ייס -- גנוטייל יד

 סָאװ ,קילבוּפער רעשיטסילאיצָאס רעשינעמור רעד ןופ רעײטשרָאפ יװ ייס ןוא טראנגייא-רוטלוק

 .הנידמ רעזדנוא טימ ןטרעװ ןופ שיוטסיוא ןקיטכירפיוא ןא ראפ ןרעיוט עריא טנפעעג טָאה

 שירענָאיזיװ ךיז טָאה סָאװ ,הנידמ עשיטסילאיצָאס עטשרע יד ליװרעד זיא עינעמור

 -לאיצָאס ןופ ןעזעגּפָא זא ,ריפסיוא ןשיטקארּפ םעד טכאמעג ןוא הבשחמ רעד וצ ןביוהרעד

 -טסניק יד ןרעטשעצ וצ רעקלעפ ןופ טפאשדניירפ רעד ראפ ךעלצונ זיא ,ןעמעטסיס עשיטילַאּפ

 סע סָאװ ,םעטסיס אזא ךיז ראפ ןעמיטשאב וצ ןארעוווס זיא קלָאפ סעדעי .סערעיראב עכעל

 ,קַאלב רעצנאג ןײא טלעװ עצנאג יד טציא ויא טימרעד ןעמאזוצ רעבָא קיטכיר ראפ טלאה

 ןרעװ ןטימראפ ןענָאק תונכס יד ןוא תונכס עכעלטניײוװעגרעסיוא עבלעז יד ןעַָארד סע ןכלעוו

 .ןבעלנעמאווצ ןכעלדירפ ןוא עיצארעּפָאָאק-רעקלעפ ךרוד רָאנ

 טימ זדנוא וצ ןעמוק וצ טשעראקוב ןופ רעטאעט-הכולמ ןשידיי םעד ןכעלגעמרעד םעניא

 ןעמאר יד ןיא ,גנוריגער רעשינעמור רעד ןופ טסעשז ןעלעבָאנ א רימ ןעעו ןעגנוריפפיוא-טסָאג

 ,םיצוביק עשידיי ןשיװצ גנודניבראפ יד ןריטסעפינאמ וצ ךיוא ,רעקלעפ טימ גנודניבראפ ןופ

 םעד טָא .טראנגייא-רוטלוק רעלאנָאיצאנ א ןוא רעדנעב עכעלרעדורב טקינײראפ סע עכלעוו

 ןוא לָאמ לא ןופ טנעקרענָא גנוריגער עשינעמור יד טָאה ןדיי ןופ טראנגייא-רוטלוק ןלאנָאיצאנ

 םענופ גנויטשטנא רעד טײז לבוי רעקירָאי קיצנאװצ רעד סיוא טלאפ רָאי םעד ןיא דָארג

 ןבעגעג רעטאעט םעד טָאה גנוריגער עשינעמור יד .טשעראקוב ןיא רעטאעט-הכולמ ןשידיי

 ןיא .רעטאעט םענעגײא ןא ןוא טעשזודוב א -- גנולקיװטנא ראפ ןטײקכעלגעמ עקיטיױנ עלא

 גנוריגער עשינעמור יד ןוא רעטאעט ןשינעדאפדלָאג םענופ עלעגיוו סָאד ןעװעג זיא עינעמור

 .גנולקיוװטנא רשירעלטסניק ריא וצ טפלעה ןוא עיציזַאּפ-רוטלוק עקיזָאד יד ףיוא טלאה

 ,רעטשעראקוב ןופ לבמאסנא םעד טײקכעלרעדירב ןוא טייקיצראה טימ ןעמענפיוא ןטימ

 רעשינעמור רעד וצ סעיטַאּפמיס ערעודנוא ןקירדסיוא ךיוא רימ ןלעװ ,רעטאעט-הכולמ ןשידיי

 געװ א טנכײצעגנָא ךיז טָאה ,סערעיראב עכעלטסניק יד ןרעטשעצ ריא טימ סָאװ ,גנוריגער

 ."ןיײיוליוװ ןוא םולש ראפ רעקלעפ ןשיװצ גנוקידנעטשראפ רעד ראפ

 יד ךעלגעט טעמכ ןבָאה ,לארשי ןיא טלײװעג טָאה עפורט יד סָאװ געט 43 יד ןופ

 ָנרעטאעט-הכֹולמ ןשידיי רעטשעראקוב םעד עגונב ןלאירעטאמ טריטימסנארט ןעמארגָארּפ-ָאידאר

 רעשיערבעה ןיא ,ןרָאיטקא עקינײא ןופ ןטערטרַָאּפ ,ןעויוורעטניא ,ןעלקאטקעּפס יד ןופ ןטנעמגארפ

 טָאה ראסערפמיא רעד סָאװ עמאלקער יד ץוח ץזלא סָאד) .ךאֹרפש רעשינעמור ןוא רעשידיי

 .(טלָאצאב
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 םכילע םולש ןופ "רצוא רעדע ןופ ענעצס .2

 םכילע םולש ןופ "רצוא רעד, ןיא לעּפיר ָאנאמ ןוא ץיװָארָאה טידע ,רעגניטע הרש ,53
,/ 
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 סעװָאלס םײה ןופ "רעמענ'המקנא ןופ ענעצס ,8
 1948 -- טשעראקוב ןיא הרכזה-סלעָאכימ ןופ שיפא .9
 לָאגָאג ןופ "רָאזיװער , ןופ ענעצס .0

 ןעדאפדלָאג ןופ "?מעלינוק עדײב יד, ןןפ ענעצס .151



5 
 א הםנוק זטמו ט

240,021 0602 68 

 690218 18 8 5 א יי יי יי טי יי יי יי טיי ביי

 21 סה: 204 884

 106 18 ם:ס:אסהו0 194/ 62 8 2002
 עה םטפ8 166

 א םסט4

88 

 וו וסו
 0318 46 םסחוחה :

 ה ,םטש םו 4 ,םמ שש
 הסותווזו

 (א 6 אואוא 6 װ מ ה
 ןהפא א !ס0ס אה וה טטהטינ

 ת + (הסודסמטש-אמס+
 דא 1 (ת !םנסז םזססזסבו

 6 פט 8 סד ופ
 סואנגפתהואזפ ּי

 6 262 זיפ טיפהעג !לא 64 דא 184.8*
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 : 1944 טשעראקוב ,"בוטילזמ , לקאטקעּפס םעד ןופ ךליב ןוא שיפא .144--5
 1947 -- עינעמור ןיא רעטאעט שידײ ןופ בצמ ןגעװ םויזָאּפמיס םעד ןופ שיפא .5

 "סניװעג עסיורג סָאד ,ןופ סענעצס ןיא יקסרוגידאס ןימינב ןוא גינעק הניד ,147--56



 סעיזנעצער 55 ןענישרעד עסערּפ רעשילַארשי רעד ןיא ןענעז ,טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

 ענײימעגלא עגונב ןה ,ןעלקאטקעפס עטריפעגפיוא ענרוט ןיא יד עגונב ןה ןעגנולדנאהּפָא ןוא

 .טעטיוװיטקא סרעטאעט םעד ןופ ןטקעּפסא

 ,ןעלקאטקעּפס יד ןופ סעיפארגָאטָאפ ןופ ןעװעג טײלגאב נענעז ןלאירעטאמ עלא יד

 .ןרעסישזער ןוא ןרָאיטקא יד ןופ

 יד ןרָאװענ ןכַָארטשעגרעטנוא זיא ןלאירעטאמ עקיזָאד יד ןופ לייט ןטסערג ןיא

 עלא טעמכ .רוטלוק רעשידײ רעד יבגל גנוריגער רעשינעמור רעד ןופ גנולעטש עװיטיזַאּפ

 -עגנייא ןבָאה ,ןעלקאטקעּפס עריא ןויװעג טָאה עּפורט יד וװ טעטש יד ןופ סרעטסיימרעגריב

 רעד ראפ זיא םענפיוא רערעדנוזאב רָאג א .לבמאסנא םעד לדובכל ןעמענפיוא טענדרָא

 טײהנגעלעג רעכלעװ טימ ,ביבא-לת ןופ טארטָאטש םעד ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא עּפורט

 טביולעג ,תוחילש-טסנו; ריא ראפ עפורט רעד טקנאדעג טָאה ,רעטסיימרעגריב רעד ,רימאנ

 .עינעמור ןופ קיטילַאּפ עגולק יד ךיוא יװ ,גנוריגער עשינעמור יד ןוא קלאפ עשינעמור סָאד

 ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא םענופ רעײטשרַאפ יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ךיוא זיא עּפורט יד

 .לארשי ןיא טײהנזעװנָא ריא טצאשעגּפָא ויטיזָאּפ ןבָאה עכלעוו

 ןעצ" ןוא ,לרעּפ לרינש א" טימ לארשי ןיא ןעלקאטקעּפס עטריפעגפיוא 38 יד ןופ

 ויא לקאטקעּפס רעד ,םענראפ ןײז ךרוד ,טלײטעגסױא ךיז טָאה ,ןזעװעג רימ ןענעז רעדירב

 רעד ןיא .המואה ינינב" ןופ לקאטקעּפס רעד ןוא רעיױשוצ 3.000 רעכעה ראפ ,תונרתה לכיה"

 -טימ יד ןּופ ,לוכשא יול ,הלשממה שאר םענופ ,רוש ןמלז ,הנידמה אישנ םענופ טייײהנזעװנָא

 .ןענָאזרעּפ עלעיציפָא ערעדנא ןופ ךיוא יװ ,טפאשדנאזעג רעשינעמור רעד ןופ רעדילג

 ,סקינַארכ עװיטאגענ 3-2 ןופ םאנסיוא ןטימ ,עסערּפ רעד דצמ גנוצַאשּפָא רעד עגונ סָאװ

 םיחבש טימ לופ ןרָאװעג טכעלטנפעראפ ,ןעגנונעכ ייצראפ ,סעקינָארכ ,ןעלקיטרא 50 רעביא ןענעז

 .לארשי ןיא רעטאעט-הכולמ ןשידיײ רעטשעראקוב ןופ טײהנועװנָא רעד טימ תוכיײש ןיא

 :ןליּפשיײב עכעלטע ןענעז טָא

 רעטשעראקוב םענופ ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ לרעפ לוינש א "לקאטקעּפס רעד,

 דניצא זיב טָאה ןעמ סָאװ ,גנוכײרגרעד עשירעלטסניק עסיורג א ויא רעטאעט-הכולמ ןשידיי

 טפושיכראפ סָאװ םטיר א ןיא ןגלָאפ לקאטקעּפס םענופ רעדליב 20 יד .ןעזעג קיניײװ רעײז

 ןבָאה עינעמור ןוכ רָאלקלָאפ ןשידײ םעד ןופ לרעּפ יד .המשנ ןײז טקיצטנא ןוא רעיושוצ םעד

 .לרעּפ עשירעליּפשױש לרינש א ןופ תוכז םעד טאהעג ךיוא רעַיָא

 יד ךָאנ טכאשקנעב רעד קנאד א רַאנ טשינ זיא םלוע םענופ םינּפ תלבק רעמערא רעד

 ןעקידתומלש סָאד ךיוא רָאנ ,המשנ עשידיי יד טמעראװרעד ןבָאה עכלעװ ,רעפעש-טסנוק

 ךיז טָאה רע סָאװ גנאב ריד טוט לקאטקעּכס םענופ ףוס םוצ .רעדנוזאב עלָאר עדעי ןריפסיוא

 וד זא ליפעג ןטימ קעװא טסײג .העש 3 טעמכ טרעױדעג טָאה רע םגה ,טקידנעעג ךיג יוזא

 הניגנ ןופ םי םעד ןיא המשנ יד ןעלבוט וצ ידכ ,טנװָא ןדעי עקאט ןוא לָאכאכַָאנ ןייג טסליװ

 .,טסנוק ןוא עיצאערק

 ןוא טײקנבעגענרעביא רענעי טימ טליפשעג טרעװ ,ןועװעג רימ ןענעז רעדירב ןעצ"
 ןשיטסינאמוה ,ןכיֹוה ,ןתמא ןופ ןמיס סלא ןָא דימת ןופ ןטליג עכלעװ ,ןערב ןשירעלטסניק

 ....ןטרעװ עשיטנעטיוא טימ רעטאעט א ,רעטאעט

 -גדירפוצ טמיטשאב זיא סָאװ ,קרעװ ןביוהרעד א זיא ,ןזעװעג רימ ןענעז רעדירב ןעצ,
 -ראפ עטכײל ןיײק טשינ ןוא ןטרעװ עכעלקריװ רעטאעט ןיא ןכוז סָאװ עקינעי יד ןלעטשוצ
 ..ןעגנוליײוו
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 !*לאנרושז ןגרָאמ-גָאט;; םוצ ביבא-לת ןופ ןבירשעג טָאה ,קינָאה ףסוי ,טסירוט רענאקירעמא

 :(1698,ינוי 11) קרַאי-וינ ןופ
 .ןילדרעוװס .נ .רד רערעײט ןיימ?

 -עמור-שידַײ רעד ןופ טעיליסעגפיוא ,"לרעּפ לרינש א. ןופ ןעמוקעגמייהא סָאװרַאנ ןיב'כ

 ןיֿפמ אזא ךָאנ בָאה ךיא :טרָאװ ןיימ טמענ ,ןילדרעװס .רד רערעײט ןיימ ,ריא .עּפורט רעשינ

 .ןבעל ץנאג ןיימ ןיא ןעזעג טשינ עיצאװָא

 רימ ןאמ ןײא יװ ,רעטרע ערעײז ןופ ןוטעג בייה א ךיז ןבָאה ןשטנעמ טנויוט יירד

 ?ןגעװ ערעַײז עלא ףיוא ןטיילגאב יז טעװ םענפיוא ןימ אזא זא ,ךיז טכוד

 ,"לרינש, םעד ןגעוװ רעטציא ,ונ

 ןעמ ,בגא .רעקיטירק-רעטאעט ןייק טשינ ךיוא ןוא ,רעקיטירק-קיזומ ןייק טשינ ןיב ךיא

 -ינש ,ןימ אזא ןופ רעטרעטײלעג א ןעמוקוצסיורא ידכ ,ןכאז עדייב יד טָא ןייז טשינ ללכב ףראד

 !"לרעמ לר

 -אעט םעד ןופ ןעמוקסיורא ןעמ ןַאק טימעג ןטסרעװש םעד טימ וליפא זא ,ךיז טכוד רימ

 .רענעביוהרעד ןוא רעטרעטײלעג א 'לרינש א" ךָאנ רעט

 םיא ןוא ,טעליב א ןדיי ןדעי וצ טקישעגניײרא ךיא טלָאװ ,ריבג א ןעװעג טלָאװ ךיא ןעוו

 ...!"לרעּפ לרינש. שידיי א ןופ דיירפ טפעש ןוא טַײג ,דיי 'ר :טגָאזעג

 ןופ רעייטשרַאפ רעד טַאה רעטאעט-הכולמ שידיי רָאי 20 דובכל גנורעייפ רעד ףיוא

 .טגָאזעג אצובראב אטעראגראמ ,טסנוק ןוא רוטלוק ראפ טעטימָאק-הכולמ

 ײטראּפ רעזדנוא ןופ קיטילָאּפ עגולק יד ןפאשעג טָאה'ס סָאװ ןעגנוגנידאב יד ןיאי

 דנאנאב ,טײקיטעט ןײז רעטאעט-הכולמ עשידיי סָאד רעדנאנאפ טנייה טלקיװ ,הכולמ ןוא

 יד טימ ,רעטאעט ןשינעמור ןטימ דנאנאב ,דנאל רעזדנוא ןופ סרעטאעט ערעדנא יד טימ

 .ןטעטילאנָאיצאנ עקידנבעלטימ ערעדנא יד ןופ ןעלבמאסנא עשירעלטסניק ןוא סרעטאעט

 רעד טימ ,טעבראנעמאזוצ רעגנע ןיא ןוא יײז טימ ךיילגאב -- ןברעס ,ןשטייד ,ןראיגאמ

 -רוטלוק ןוא טסנוק עלא ןסינעג'ס רעכלעװ ןופ ,עציטש רעשילארָאמ ןוא רעלעירעטאמ

 .עינעמור קילבופער רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ סעיצוטיטסניא

 ןוא ןטרעװראפ וצ עבאגפיוא עלעבָאנ יד רעטאעט-הכולמ עשידיי סָאד טָאה םעד ץוח

 -ארט-רוטלוק עלאנָאיצאנ יד ןופ תורצוא יד טימ רעיושוצ ןקיטנײיה םעד ןכאמ וצ טנאקאב

 ײ) קידנרירגעטניא סעיצידארט עקיזָאד יד ןעלקיװטנא וצ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,סעיציד
 -יטס ןוא קידנטײרבסיױא ,טפאשלעזעג רעטשיטסילאיצָאס רעזדנוא ןופ דנָאפ ןקיטסײג םעד ןיא

 -איצַאס ןצנאג םעד קידנעמענמורא ,רעיושוצ ענייז ןופ ןליפעג ןוא ןעקנאדעג יד קידנרילומ

 ,טנָאזירָאה ןראטינאמוה ןשיטסיל

 עשידיי סָאד יב ויטקא טרעײטש ןעלקאטקעפס עניײז טימ ןוא ראוטרעּפער ןײז טימ

 ןיוטסוװאב ןשיטסילאיצָאס םענופ גנולקיװטנא ןוא גנומערופסיוא רעד וצ רעטאעט-הכולמ

 .דנאלמייה רעזדנוא ןופ רעגריב יד יב

 רעטאעט הכולמ עשידיי סָאד טָאה ןרַאי עטצעל יד טָא ןיא זא ,ןטּפיוהאב ןענָאק רימ

 טקירד ,בגא .גנוטכא עטסכעה יד טנידראפ סע עכלעוו ראפ ,ןגלָאפרעד ערעדנוזאב טאהעג

 ,גנולמאזראפ רעקיטציא רעד ראפ טאהעג ןבָאה רימ סָאװ שינעגענאב עמענעגנָא יד ,סיוא

 .טצברא סנעמעלא רעײא וצ טלייט גנוריפנַָא-הכולמ רעזודנוא סָאװ גנוטכא עקיױָאד יד עקאט

 ןיא ןלָארטסאג ןופ טרעקעגמוא רעטאעט םענופ װיטקעלָאק רעד ךיז טָאה גנאל טשינ

 ןא זיא סָאװ ,טסנוק ןײז ראפ גנ,צאש עכיוה ןברָאװרעד טָאה רע וװ לארשי ןופ .דנאלסיוא
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 ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ "ןרעכאמפושיכ יד , ןיא רָאטסאפ אליװעס .4

 "רעטסעװש ײװצ , דליב ןשילאקיזומ ןיא גינעק אניד ןוא רָאטסאפ אליװעס 5

 יה אש ףקעק ןופ י תמהתש יחד עישאפע ןהפ) עטס 6
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 1פפ

 רָאי 50 יװ רעמ --ןאמצראװש םײהח .7

 ןופ רעטאעט ןשידיײ ןיא טנעגיריד

 עינעמור

 -טסנידראפ ,רעלקעס ויצירואמ .159--8

 רעד, סרעילָאמןיא ,רעלטסניק רעלופ

 "רעקנארק רעטדערעגנײא
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 רעטשעראקוב ןופ רָאטקעריד ,ךאברעװא ץנארפ .9

 1954 רָאי ןופ ,רעטאעט .הכולמ ןשיוײ

 "ןועטש עדנעזדנַאלבכ ,ס'מכילע םולש ןופ ענעצס 1

 "ישילשה ןימינב תועסמ ,, ופ סענעצס .164--1625--2
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 םואבטָאר בקעי רעסישזער רעד .5
 "םולח ןעדאפדלָאג א, ןופ ענעצס .6
 ןײטשקורב שוביל ןופ *רבדמה רוד, ןופ ענעצס .7
 "םערוטש רעד , ןיא רעביר יליװ ןוא גינעק איל .8

 יקסװָארטסָא ןופ
 "קנארפ אנא ןופ ךובגָאט סָאד, ןופ ענעצס .9
 "קנאלב רעדנעס ,ןֹופ סענעצס .171--+0
 ןידרָאג בקעי' ןופ "תרפא עלערימ, ןופ ענעצס ,2
 לערוא ןופ ?*גנונײמ עכעלטנפע יד, ןופ ענעצס .3

 ןירָאטס
 "שורושחא טימ יװער א, ןופ סענעצס ,175--84
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 ןוא רעגיװש יד, סינָאדלָאג ןופ סענעצס .181--+0
 "רונש יד

 *ערעּפָא ןשָארג-ײרד יד, סטכערב ןופ ענעצס .2
 "ליּפש -- םירופג ןופ סענעצס .184--3
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 רעטאעט סָאד זא סײװ ךיא .טסנוק רעשינעצס רעשינעמור רעד ןופ לײט רעטנארגעטניא

 ןופ חילש א ןַײז ,קפס ילב ,טעװ סע ןללעוװ ןיא ,רָאפסױרא םעַײנ א ראפ ךיז טַײרג

 רעזדנוא ןופ סערגָארּפ וצ גנארד ןוא ןליוו-םולש םעד ןופ ,רוטלוק רעשיטסילאיצָאס רעזדנוא

 .קלָאּפ ןצנאג

 סרעדנוזאב טלָאװעג ךיא טלָאװ גנורעיפ רעמענעגנײא עלא ודנוא ראפ רעד יב

 ,רעטאעט םעד ןיא טעבראעג טרעװ'ס עכלעוװו טימ טפאשיירט ןוא טײקטסנרע יד ןבייהסיורא

 ןוא עטסטלע יד ןופ ויטקעלָאק םעד ןופ דילגטימ ןדעי ןופ שפנ תריסמ ןוא גנוגייצרעביא יד

 רוד ןרעטלע ןופ רעליּפשיש יד .ךעלגניינרעל עטסגניי יד ויב ,סרעטסיימ-עניב עטסנרַאפרעד

 רעטייװ ,םורא יוזא ,קידנעיצ ןעגנוראפרעד ןוא ןשינעטנעק ערעײז טנגֹוי רעד רעביא ןביג

 -נוהרָאי ןקירָאפ ןיא ךָאנ טָאה'ס עכלעװ ,עיצידארט-רעטאעט רעשידיי רעד ןופ םעדָאפ םעד

 .סעקינָארכ עכײרלָאצ ענײ? ןופ רענײא ןיא וקסענימע רעסיורג רעזדנוא טנכייצראפ טרעד

 טעטילאטיוו רעד ןופ ,ערדָאי יד ,ןרעק רעד טנײה ךיוא ויא ןוא ןעװעג ויא סָאװ סָאד

 -אכ רעכעלמיטסקלָאפ ןײז זיא ,רעטאעט ןתמא ןדעי ןופ יװ טקנוּפ ,רעטאעט ןשידיײ םענופ

 יד ןופ סעיצאריּפסא יד ןיא ןבעל ןטימ גנודניבראפ עגנע ןײז ,טייקכעלגנעגוצ ןייז ,רעטקאר

 .קילג וצ ,עדרעװ וצ ,םענײש םוצ ,ןשטנעמ עטושּפ

 ןייז ןצעזוצרָאפ רעטאעט-הכולמ ןשידײײ רעטשעראקוב םעד ךיא שטניװ טסײג םעד ןיא

 .טפאשרעטסיײמ רעשירעלטסניק ןופ ןעלפאטש ערעכעה ,ענ ףיוא ךיז קידנבייהפיוא ,טײקיטעט

 ןופ ,טסנוק ןוא רוטלוק ראפ טעטימַאק-הכולמ םענופ גנוריפנָא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 םעראוו ךיא רילוטארג ,ןעמָאנ םענעגיא ןײמ ןיא ןוא סרעטאעט יד טימ גנוטלאווראפ רעד

 קידנשטניװ ,טײקיטעט רעראבטכורפ קילדנעצרָאי ייװצ יד וצ רעטאעט-ה:ולמ ןשידיי םעד

 -רָאי עקידנעמוק יד ןיא ,טײקיטעט רעשירעלטסניק ןײז ןיא ןגלָאפרעד עיינ קיטיײצנייא םיא

 .רעקילדּנעצ

 ןלאדעמ ןוא סנדרָא טימ ויטקעל;ק-רעטאעט םענופ רעליּפשיוש לָאצ א קידנעניולאב

 ;טגָאזעג אשוַאשו עסאנאטא רעקימעדאקא רעד טָאה

 ןוא סנדרָא עקיזָאד יד ןליײטוצסיוא םענעגנײא סרעדנוזאב רימ זיא'ס ,טניירפ עבושח.

 -ןלמ ןופ רעציזרָאפ םענופ ןעמָאנ ןיא ,עינעמור קילבוּפער רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ ןלאדעמ

 א ןוא גנוניולאב א רָאּפ ךיז טימ ײז ןלעטש סיװעג .וקסעשואשט עאלָאקינ רבח ,טאר-הכ

 רעטאעט עשידי סָאד ןבייהפיוא ןקידרסכ ןראפ ןטסנידראפ עשירעל טסניק ערעײא ראפ קנאד

 .ָאװינ ןרעכעה א ףיוא עינעמור ןופ

 ןײז ןוא דנאלסיוא ןיא ןוא דנאל ןיא טנאקאב יא עינעמור ןופ רעטאעט עשידיי סָאד

 גדֲער ,טגָאזעג טָאה ףָאזָאליפ רעשיכירג רעטמיראב א יװ לײװ ,טסנוק עלעבָאנ א ןיא טסנוק

 -ָאזָאליפ זיא -- ןטסנוק עדייב ,טסיײיה סָאד -- עיזעָאּפ זא ,עידעמָאק ןוא עידעגארט ןגעװ קיד

 .רעגריבטימ ערעזדנוא טרעטסײגאב ןוא טקיצטנא טָאה ריא .עטכישעג יד יװ רעשיֿפ

 ענעמוקאב יד ראפ לָאמ א ךָאנ ךיײא ךיא רילוטארג טאר-הכולמ םענופ ןעמָאנ ןיא

 ..ןעגנונעכייצסיוא

 רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד ךיז טָאה גנוראפרעד רָאי קיצנאווצ ךָאנ

 יד ןופ עכעלטע ףיוא תוחוכ ענײז ןװורּפ וצ ,ןענַאזעס עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןטסָאמראפ

 ס'יקסנא :עיגרוטאמארד רעשיסאלק רעשידיײ רעד ןופ דנַאפ םענעדלָאג ןופ קרעװ עטסקיטכיוו

 עשינעמור עצנאג יד .'םלוג רעד, סקיװײל , קראמ ןטלא ןפיוא טכאנייב, ס'צרפ ,'קוביד;

 טייטאב-רוטלוק םעד ,סערעימערּפ יד טָא ןופ רעדעי ךַאנ ,ןכַארטשעגרעטנוא טָאה עסערּפ
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 -רעװוינוא ןוא ןלאנָאיצאנ ןופ ןטרעװ עכלעזא טימ עינעמור ןופ רעיושוצ םעד ןענעקאב ןופ

 .רעטקאראכ !לאפ

 יד ןיא טרילָארטסאג רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד טָאה 1972 רָאי ןיא

 א טנכײײצראפ ןוא *לרעפ לרינש א. ןוא 'קוביד רעד, טימ עדאנאק ןוא ןטאטש עטקיניײאראפ

 .גלָאפרעד ןקיזיר

 רעטאעט סָאד סָאװ ןעגנולעטשרָאפ עדיײב יד ןעועג רעיושוצ 60.000 ןבָאה געט 40 ןיא

 ןוא לאלרטנָאמ ,סעלעשזדנא-כָאל ,רעװוקנאוו ,:יפלעדאליפ ,קרָאי-ינ ןיא ןז:יװעג סָאה

 .ָאטנָארָאט

 -ָאּפ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה ןלאנרושז ןוא ןעגנוטײצ עשידיי ןוא עשילגנע עטסערג עלא

 -עמ עלעודיװידניא יד ןביוהעגסיורא ,לבמאסנא םענופ ָאװינ ןשירעלטסניק םעד ףיוא וװיטיז

 טײקיטכיװ יד ןכָארטשעגרעטנוא ןוא ןלָאר עסיוװעג ןיא רעליּפשיוש ענלעצנייא יד ןופ .תול

 .טלעװ רעד ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןֹופ עגַאל רעקיטנײה רעד ןיא תעיצוטיטסניא אזא ןופ

 יו טעברא עפורט יד ,עקידתומילש א ןעװעג זיא ,קוביד" ןופ עיצאטערּפרעטניא יד,

 זיא רינאמ ערעטיול ןײל ןוא טנװַא-רעטאעט רעכעלטנייװעגרעסיוא ןא !יא סָאד .לבמאסנא ןא

 .(סמייט-קרָאי-וינ--סנראב װיילק) ..סעיצקאפסיטאס טימ לופ

 ןכנכײצעגפיא ןא ןיא .קובידי* לקאטקעּפס מעד סיוא טריפ עּפורט עצנַאג יד;

 :(רעקסיל ירעשז--סוינ ילייד) ..קיגנארטשרע ןוא טושפ זיא ליּפש יד .טסײג-לבמאסנא

 :סקידנגלָאפ ןבירשעג ןירג רעב ,'קוביד, ןגעװ טָאה -טיײהיײרפ-ןגרָאמ - רעד ןיא

 .! שינעעשעג-רוטלוק עסיורג א זיא טסעג עבושח יד ןופ ךוואב רעד.

 רעטמירצב-טלעוו סיקסנצ .ש ןופ ןעגנוריפפיואירעטאעט לָאצ א ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ;

 ןטלעז רעבָא -- קיסאלק רעשיטאמארד רעשידיײ רעד ןופ טנעמיד א -- "קוביד רעד, עמארד

 ןט19 ,טנװָא קיטסניד ןקיטנײה יו קו.יד  ןופ גנולעטשרָאפ אוא ןעזעג רימ ןבָאה ןעװ

 ןדָאלעגנָא ,גנולעטשרָאפ עטנאילירב א 'קיזוימ ףָא ימעדאקא ןילקורב, רעד ןיא רעבמעטּפעס

 ןטסקעט ןשיגרוטאמארד ס'יקסנא ןופ גנושטיײטסיוא עגיטכערּפ א .טקילפנָאק טימ ,עמארד טימ

 -יט א טימ ,ןלאטעד עקיטיינ ראפ שוח ןפראש א טימ וריפפיוא עלופרילָאק עקידלקניפ א

 ןוא עמארד רעד ןיא טבעװראפ ויא סָאװ ,רָאלקלָאפ ןשידיי םעד ראפ שינעדנעטשראפ רעפ

 .קרעוו קידלרעּפ ןײיז טריזאב טָאה יקסנאןכלעװ ףיוא

 ,רעטאעט-הכולמ ןשידי רעטשעראקוב םעד ךרוד !דנוא וצ טכארבעג גנוריפפיוא יד

 גנאזעג ,ליּפשיוש ןופ עינָאמראה רעננגנולעג-ןטלעז ריא טימ טנאּפשעג םלוע םעד טלאה

 -- טקא ןטירד םענופ סולש םוצ !יב טקא ןטשרע םענופ ףוס ןזיב בױהנָא םענופ .ץנאט ןוא

 !"גנוכיירגרעד עקידנטכיול ןייא

 קידלכעטש קילָאמא רעקיטש טימ ,עמארד רעד ןופ סעעדיא עשיטסימ ,עכייר יד ,

 רעטאעט-הכולמ ןשידיי ןשינעמור ןופ גנוריפפיוא רעדנצנעלג רעד ןיא ןרעװ רעגייטש-ןבעל

 -נטײלגאב יד .ןטקעפע עשינעצס עקיטפערק ןיא ךײר ויא סָאװ ,ליטס א ךרוד טכארבעגסיורא

 טמיטש ,לאוטיר םוצ יײרטעג זיא ץלא -- השבלה יד ,גנוטאטשסיוא-עניב יד ,קיוומ עקיד

 ;ללכ ןיא ייס ,טרּפ ןיא יס -- קורדנײא ןקראטש א טכאמ ליּפשיוש יד .רָאלקלָאּפ ןטימ

 טקריװ ,רעצנאג א סלא ויטקעלָאק רעד ןוא ,רעדנוזאב עסירטקא עדעי רעדָא רָאיטקא רעדעי

 םעד טריּפש עמ .עמארד רעד ןופ ךות ןיא טייקטפיטראפ טנאלאט ןשירעלטסניק ןופ חוכ ןטימ

 רעדעי ןיא ,עמארד ,ןבעל ןײרא טגָארט סָאװ רָאסישזער א -- טסײג ןקידנריפ א ןופ רעביוצ

 .ןרערט זיב קידנריר שממ ןענעז סענעצס עקינייא .ענעצס
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 זיא סָאד טָא :טריּפש ריא .טסײג ןוויטקעלָאק םעד ,ליּפשפיונוצ יד :טרעדנווװאב ריא

 עלעגיו סָאד עינעמור זיא -- ריא טכארט -- טסיומוא טינ .עיצידארט-רעטאעט עקידתמא

 םהרבא ,רעטאעט ןשידיי םענופ עטאט רעד ךָאד טָאה טרָאד טָא .רעטאעט ןשידיי םענופ

 .עניב רעשידיי רעד ןופ טנעמאדנופ םעד טגיילעג ,ןעדאפדלָאג

 -הכולמ ןשידײי רעטשעראקוב םענופ עּפורט רעצנאג רעד ראבקנאד שוריפב רימ ןעניײז

 עגידריו ןביילב ראפ ,עיצידארט-ןעדאפדלָאג רעכעלרעה רעד ײרטעג ןביײלנ ראפ רעטאעט

 .רעטאעט ןשידיי ןופ ךשמה םענעדלָאג םענופ רעצצורָאפ ןוא םישרוי

 ןיא שטיװָאקראמ לראק :רעליפשיוש יד רעביא ןוָאל קורדניא ןכעלסעגראפמוא ןא

 יבר רעד -- רעלשיפ לאומש :האל -- לדאילע-ןאמדלאוו ינָאעל ;חלושמ םענופ עלָאר רעד

 (זאווסאק) ןבתכ קחצי ;:ןנח -- וּפול ןאירדא :רעדנעס 'ר -- רעקילּפָאּפ ָאנעב ;לָאּפָארימ ןופ

 -- לעּפיר ָאנאמ :השנמ ןתח רעד -- דלעפנעלָאר ידור ;:ריאמ שמש רעד ךיוא ןוא ןושמש 'ר

 .ןמהחנ עטאט ןײיז

 ,דמלמ ס'הצנמ ןופ ןלָאר יד ןיא -- רעליּפשיוש ערעדנא עלא סיוא ךיז ןענעכײצ ךיוא

 ד ,טכעג-הנותח ,םירוחב-הבישי יד ,םינלטב יד ,יאבג רעד ,סנידנירפ ןוא עשעבאב ס'האל

 -ולב א ןוא חוכ-רשי א -- ןעמעלא ײז !ןעמאלוצ עלא ןוא רעדנוואב רעדעי .טַײלעמערָא

 ,טלעװ עקילָאמא ןא טבעלעגפיוא שירעלטסניק ןבָאה ײז ! גנונעקרענָא ןוא ביול ןופ ץנארקנעמ

 ןשיוװצ- ןופ דָאירעּפ א ,תוישעמ-סקלָאפ ןופ טכעלפעג א ,רָֿאװ ןוא םולח ןופ שימעג א

 .עמארד ןײז ןפורעג ךיוא טָאה יקסנא יװ ,"ןטלעװ ייוװצ

 -יריד-רָאטיזָ;ּפמָאק םעד ןופ טריפעגנָא ,לבמאסנא-קיוומ רעד ויא גָארטײב רעסיורג א

 .ןאמצראוש םיח ,עּפורט רעד ןופ טנעג

 רוטלוק ןופ קרעװ א זיא .ףיוא-טריפ לבמאסנא רעטשטשראקוב רעד יװ ,'קו:יד רעד;

 רעשידיי רערעטיול זיא סָאד -- רקיע רעד ןוא טרעוװ ןשיגָאלָאנטע ןופ ,סערעטניא-עטכישעג ןוא

 .רעטאעט

 -עקאב ראפ קנאשעג סיורג אזא ראפ הכולמ רעשינעמור רעשיטסילאיצָאס רעד קנאד א

 -הכולמ ןשידיײײי רעטשעראקוב ריא ןופ ןעגנוכיײרגרעד עשירעלטסניק עכיוה יד טימ !ודנוא ןענ

 *! רעטאעט

 :"סטרעװרָאפ, ןיא ןבירשעג טָאה ןאמלוש םהרבא

 ויא סָאד ,ןעגנויצאב עדלימ ןיײק טינ ףראד רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד,

 רעכעלרעײפ א ןוא רעטסנרע ןא טימ ,רעטאעט שידיײי שירעלטסניק א ןוא דילָאס א ,טוג א

 -כיוא ןא טימ רענאעט שידיי טליּפשעגנײא ןא זיא סָאד .עלָאר רענעגײא ריא וצ גנויצאב

 -וצ זיא סָאװ ,קרָאי-וינ ןופ םלוע רעטאעט רעטידיײײ רעד וזא ,ביײלג ךיא .ליטס ןטצ:ראעג

 -ראפ טוג סָאד טעװ ,סעּפורט עטלעטשעגנעמאווצ פאל-ּפאכ וצ (לאפ ןטוג ןיא וליפא) טניוװעג

 א ןופ טנאה יד זיולג טינ טכיול רעטאעט רעטשעראקוב ןופ ל:מאסנא םעד רעביא .ןייטש

 א זיא סָאד .ןליפשנעמאזוצ ןטנענאמרעפ א ןופ טײקטרינידרָאָאק יד ךיוא רָאנ ,רָאסישוער

 .הכוז ןענײז סרעטאעט עלא טינ רעכלצעוװ וצ ,חגרדמ

 ןסעיינ קינײװ טגנערבעגניירא ןיילא עמארד רעד ןיא ט;ה ךאברצוא ץנארפ רעסישזער רעד

 עקיצנײא יד .טעטעיּפ רעסיורג רָאג א טימ ןגיוצאב ןיקסנא ןופ תורוש יד וצ ךיז טָאה רע --

 ,טײקטמיױצעג עטריפעגנײירא ןא זיא "קוביד, ןופ עיצאטערּפרעטניא ןײז יא טייקשרעדנא

 .עשיטסימ סָאד ןפיטראפ תובהלתה ןופ ןובשח ןפיוא טפראדעג טָאה סָאװ ,טייקנסאלעג א

 -- רעטרע לײצ ןיא ,ךעלרעײפ ןעװעג עקאט טײקכעלרעײפ עטמיוצעג יד זיא םוטעמוא טינ
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 זיא ןײמעגלא ןיא רעבָא ,טײקנגיױצעצ ןופ ןעטילעג יז טָאה -- טקא ןטשרע ןיא ,לשמל ,יװ

 --"קוביד , ןיא רקיצ רעד ויא סָאװ ,סָאד ןעגעלעג גנולעטשרָאפ רעד ןופ טײקצנאג רעד ףיוא

 .םטיר רעשיטסימ רעד

 ןָאק ,דאילע-ןאמדלאװ ינָאעל ,עסירטקא רעטריטנאלאט רָאג א ןופ טליּפשעג ,האל

 ענעגנאגראפ ןופ ןענעק רימ סָאװ ס'האל עטסעב יד טימ יײר ןייא ןיא ןרעװ טלעטשעגקעווא

 -ימ ןופ עלָאר רעד ןיא רעלשיפ לאומש ןעװעג !יא טנכייצעגסיוא ..עגנוריפפיוא-' קוביד;

 טניוװעג ןענעז רימ יװ ,"רעילַאּפָארימ, רערעדנא ןא ןעװעג זיא רע -- קידצ רעלָאּפָאר

 .תובישה ןוא טיקטמיוצעג טימ טכיירגרעד םענַיײז טעטירָאטיױא םעד טָאה רע .ןעז וצ ןעװעג

 ןַײ: ףיוא טָאה רעדעי .טנכערעגסיוא ןרעװ לָאז רע ,רעסיורג וצ א ויא לבמאסנא רעד

 ךיוא ווא - רעכעלרעיײכ ןוא רענײר רעד ןופ טײקצנאג רעד וצ ןגָארטעגוצ -- רעגייטש

 .גנוריפיוא רעקידנריר

 זיא םלוע םעד ןשיװצ .םלוע ןעגעװ טרָאװ א ןרעװ טנאמרעד ךָאנ ַאד לָאז 'וא

 ןופ דַײו יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ערעגניי לָאצ עסיורג רָאג א ןעװעג

 יד רעבָא .שילגנע ףיוא שידיי ןופ גנוצעזורעביא ןא טימ ,ןטאראפא-רעה ךרוד עניב רעד

 ךיו טָאה גנַאהרַאפ רעד ןעװ לײוװ ,עפיט א .!עװעג ?יא םלוט ןגני םעד ןופ גנובצלרעביא

 גנאל רָאג ןַיָאה סָאװ ,יד ןופ ןעװעג יײז ןענעז ,טקא ןטירד :כָאנ טוָאלעגּפָארא קיטלי;דנע

 -ישוער ןראפ לבמאסנא ןראפ ביול א ןעװעג ויא סָאד .ןרָאיטקַא יד טרידָאלּפַא קיכליה ןוא

 .'עמארד רעשיסאלק סיקסנא ןופ ,טרעװ ןלאסרעוװוינוא ןפיט סעד ראפ ןיא יַאס

 -ןגרָאמ;, רעד ןיא ןבירושעג "לרעּפ לרינש א. ןגעװ טָאהװ רעלוס םייח רעטכיד רעד

 ."טייהיירפ

 ןקירָאפ טָאה עינעמור ןופ רעטאעט-הכולמ רעשידיי רעד סָאװ ,'לרעּפ לרינש, סָאד;,

 .םעדָאּפ םענעדלָאג א ףיוא טעװערונשעגנָא ויא ,ןדיי רעקָאי-וינ יד ןגָארטעגוצ קיטשרענָאד

 רָאי 100 בורק טימ זיא רעכלעוו ,רעטאעט ןשידיי םענופ םעדָאפ רענעדלַאג רעד !יא סָאד

 ,םעדָאפ םענעדלָאג םעד רעטײוװ טיצ עּפורט יד .עינעמור ןיא עקאט ןרָאװעג ןריובעג קירוצ

 יד ןוא ןעדאּפדלָאג םהרבא ןעניּפש ןבהעגנָא טרעדנוהרָאי ןטצעל ןיִא ןבָאה סע ןכלעוו

 ןווא טעטש יד ןיא רעצאצט שידיי טכארבעג ןבָאה עכלעוװ ,סעּפורט עשידיי עגידנרעדנאוו

 "קוביד, םעד ןופ ןעגנוריפפיוא יד .בשומה םוחת ןשיסור םעד ןופ ןדיי יד וצ ךעלטעטש

 ,טכארבעג?דנוא טָאה עינעמור ןופ רעטאעט רעשידיי רעד סָאװ ,"לרעפ לרינש, םעד ןופ ןוא

 םעד ןיא עלָאר עסיורג א ןליפש ןָאק ןוא טבעל רעטאעט רעשידײ רערעסעב דעד זא ןוײוװ

 טפנוקוצ א ָאד זיא סע ֹוא ,טזײװ רע .טפנוקוצ רעד ןיא ןסאמ עשידיי יד ןופ ןבעל-רוטלוק

 .רוטלוק רעשידיײ רעד ראפ ןוא שידי ראפ

 "קיוימ ףצ עימעדאקא ןילקורב. רעד ןיא קיטשרענָאד ןקירַאפ ןעועג ןבָאה רימ סָאװ

 -אלפראפ יא סָאװ :ןעמולב עטרילָאק-ליפ ץנארק א ויא סָאד .לרעּפ לרינש א יװ רעמ !ויא

 ."'תורוד ליּכ ןופ ךשמ ןיא ןשטנעמ-סקלָאּפ עשידיי ןופ ןרָאװעג טעװַֿאכעג ןוא טצנ

 טָאה רעטאעט-הכולמ עשידיײ רעטשצראקוג סָאד סָאװ ןעגנוצאשּפָא יד ראפ !עטניס סלא

 -לוש והילא ר"ד ןופ תורוש יד ןעניד ןענַאק ,עקירעמא ןיא ןלָארטסאג עניײיז ןיא ןעמוקאב

 :1972 רעבמעצעד ןופ "רעקעװ רעד, ןיא טכעלטנפעראפ טָאה רע סָאװ ,ןאמ

 -סיוא ךיז ןבָאה רעטאעט-הכולמ ןשידײ רעטשעראקוב םעד ןופ ןעגנוריפפיוא ײװצ יד;

 -טאעט רעטכע רעד טימ ןוא רעטאעט םוצ גנאגֹוצ ןטסנרע רעײז טימ ,ןליּפש ןטימ טנכייצעג

 -ניא יד גָאט וצ טנײיה ר;פ ךיז טימ טלעטש עּפורט עשידײ רעטשעראקוב יד .טײקשילאר
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 סָאװ עפורט א זיא סע ,טלעװ רעשידיײי רעצנאג רעד ןיא עּפורט עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ עקיצ

 ףראד עּכורצ טטוג א סָאװ ץלא ןוא -- רעקינכעט ,רעקיזומ ,ןרעסישוער ,ןרָאיטקא טגָאמראפ

 ןעמוק יאװלה ןוא -- ןעגנוריפפיוא עקילכיװ לָאצ א ײז ןבָאה ראוטרעּפער רעײז ןיא .ןבָאה

 "קראנ ןטלא ןפיוא טכאנײב- יװ ןעגנולטשרָאפ ערעדנא ערעײז טימ לָאמא ךָאנ רעהַא ײז

 ערצַײו טימ ןוא "םלוג: סקיװײל ירצקיכילימ רעד היבט סמכילפ םולש .ץרפ .7 יי ןופ

 .ןעדאפלָאג ןֹוא װָאכעשט ,ןעסביא ןופ ןעגנוריפפיוא

 ןעדאנדלָאג ןטשרע םעד ןופ עיצידארט ןײז טיצ רעטאעט רעשידיי רעטשעראקוב רעד

 -אפדלָאג עקאכ ךָאד טָאה .ליפש ןוא םערָאֿפ ןייז טימ ,טײקשילארטאעט ןײז טימ -- רעטאעט

 רעד דניצא זיא ,טגָאזעגיװ ןוא -- עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיײײ םענרעדָאמ םעד טעדנירגעג ןעד

 .טלעװ רעד ןיא רעטאעט רעשידי רעטרדיזינאגרא רעקיצנײא רעד רעטאעט רעשידיי רעטשעדאקוב

 לרינש א. ."'קוניד רעד. ןוא 'לרעּפ לרינש א. טלעטשעג ַאד ןבָאה רטטשצראקונ יד

 קיצפופ םורא ןײרא טמענ ןוא -- ןרעמונ 17 ןופ טײטשאו סָאװ *יװער. ןימ א ויא *לרעפ

 א ןבעגעג ךיוא טרָאד זיא סע .ןבעל עשידיי סָאד ּפָא ןעלגיּפש רעדיל יד .רעלדיל-סקלָאּפ

 זיא גנולעטשרַאפ עצנאג יד .טֹוג ךעלטנײװעגרעסיוא ןעמוקעגסיורא ויא סָאװ ,ענעצס עצרוק

 ןענעל ןעמוטכָאק יד .רעטלא ןא זיא לאירעטאכ רעד םגה -- ןרעדָאמ תמאב ןוא ,טריויליטס

 הישמ זא ןײו טעװ סָאװ. דיל סקלָאפ עטנאקאב יד טגניז ןעמ ןעװ ,יוזא ,ךעלשידיײ רעײז

 -גײרא טוג ךיז ןבָאה סָאו ,ךעלטיק עיולב-סייו ןגָארטעג לֿבמאסנא רעד טָאה יןעמוק טעװ

 ןַײפ וליפא | א ןעגנויענ ,טליּפשעג טוג ןרָאיטקא יד ןַיָאה ללכב .גנאועג םעד וצ טסַאפעג

 -עג טינ יא עס ןוא - ןפוא ןייא ףיוא שידײ טדערעג ןכָאה ןרָאיטקא עלא .טרימאלקעד

 ןוא -- ןשטנעמ עגנוי ךס א ָאד ןענעז ןרָאיטקא יד ןשיװצ .ןטקעלאיד ןופ שימעג ןײיק ןעװ

 רעד טימ טרינָאמרַאה ןבָאה סעיצארַאקעד יד .טייקשירפ טימ גנולעטשרָאפ יד טמעטָא ללכב

 טפירשפיוא רטד טימ גנאהרָאפ א ךָאנ ןגיוצעגפיורא ןעװעג ויא גנאהרָאפ םעד ףיוא .ליּפש

 תכורפ א ףיוא ךעלנע ןעװעג זיא גנאהרַאפ רעטריויליטס רקיוָאד רעד ."לדעּפ לרינש א;

 תמאב יא סָאװ גנולעטשרָאפ-רעטאעט א ראפ גנומיטש א ןפאשעג ךײלג טָאה סָאד ןוא --

 .הדובע עלארטאעט ןימ א ןעװעג

 ליפשנעמאווצ םעד טימ טנכײצעגסיױא ךיז טָאה ,'קוביד רעד. גנוריפ?יוא עטייוװצ יד

 ןיא ןוא ,עטוג רָאג יד טימ ,עיצא?יליטס רצראברעדנוװ רעד טימ ,לבמאסנא ןצנאג ןופ

 טימ טלופעגנָא ןעװעג ןענע! סָאװ סענעצס טימ ,ץנעט עלעניגירָא ,דארג ןסיװעג א

 ,םויציטסימ טימ טלופעגנַא ויא ,לישס העד ןיא ,ענעצס עטשרע יד ןיוש .תודיסח רפמט-ט

 -רָאֿפ רעד ךופ טַײצ עצנַאג יד טעמּכ ןטלאהעגנָא טרעװ גנומיטש עקיבלעו יד טא

 -רעה א תמאב ןפאשאב ןבנַאה -  רעקיזומ יד ,רעליפש יד ,רָאסישוער רעד .גנולעטש

 טימ סיֹוא ךיז ןענעכײצ יײז ןֹוא רעפסָאמטַא יד ןפאש סעיצארָאקעד יד .לקאטקעּפס ןכצל

 םעד ןופ .קוביד  ןופ גנוריפפיוא יד .ליטס ןשידיי םעד טימ ןוא טייקשירעלטסניק רעײז

 ןופ ןעגנוריפפיוא עטסעב עמאס יד טימ ןכײלגראפ ךיז ןָאק רעטאעט ןשידײ רעטשצראקוב

 .הסונ ןשידיײי םענעטלאהעגסיוא ןוא ןטכע ןא טאהעג טָאה גנולעטשרָאפ יד ."קוביד ,, םעד

 רענילקורנ יד, םגה -- טקַאּפעג ןעװעג רעטאעט רעד זיא ןעגנולעטשרָאּפ עדייב ייב

 ןיא ךיז טניפעג -- ןרָאװעג ןבעגעג ןלנעו ןעגנולעטשרָאפ יד וװ ,"קיזוימ ףֶָא עימעדאקא

 י"ןענָאיאר עשידיי יד ןופ טײװ ןוא טנגעג רענעזָאלעגּפָא זא

209 



 ןופ יד ןרעהעג עקירעמא יא ןלָאוצסאג יד ןופ ןלנעמימ עכעלסעגראפמוא יד וצ

 יד טי8 רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעטשעראקוב ןופ רעליּפשיוש יד ןשיװצ שינעגעגאב רעד

 .עקירעמא ןופ רעליּפשיוש עשידיי

 -שעראקוב יד ןעװ .בולק-ןרָאיטקא ןופ לאקָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עמאנפיוא יד;

 ערעדנא ןוא לאנָאסרעּפ-רעשינכעט ,רעקיזומ ,רעליּפשיוש יד) ןעמוקעגנָא ןענעז טסעג רעט

 -איפ רעד ךרוד טיילגאב ,לָאראק הנוי ןירעגניז יד טָאה ,(ןעמאווצ ןָאזרעּפ קיסיירד ןוא-ןביז

 ןבָאה עדנזעװנָא עלא סָאװ , םכילע םולש ונבה,, דיל סָאד ןעגנוועג ,ןָאמָאלָאס ענער ןיטסינ

 טנָאקעג טשינ רעדַײל ןבָאה ,זאלפ ןוא לגנאמ בילוצ .טסעג יד טרידָאלּפא ןוא ןעגנוזעגטימ

 ןעװעג דנעזעװנָא ןענעז סע ןוא ,ןַאינוי-ןרַאיטקא רעד ןופ רעדילגטימ עלא דנועװנָא ןייז

 .טסעג-ןרע ענעדאלעג לעיצעּפס ןוא ,עוויטוקעזקע ןופ רעדילגטימ יד ןויולב

 -עג טָאה רעכלעװ ,װָאקָאלבאי ןאמרעה ,ןַאינוי-ןרָאיטקא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 ןשידי רעטשעראקוב םעד ןופ רעדילגטימ יד ראפ עדער-סגנוסירגאב עלעיציפָא יד ןטלאה

 עדנזעװנָא יד ךיוא -- רעדילגטימ וויטוקעוקע יד טלעטשעגרָאפ יז ראפ טָאה ,רעטאעט-ה:ולמ

 :ןעװעג ןענעז יז ןשיװצ .טסעג-ןרע

 "סטרעװרָאפ,, ןופ רָאטקאדער-טּפיוה רעד ,רעלדא יליצ ןוא ימע-ןב בקעי ,ןָאקיּפ ילאמ

 -מָאק רעד סבָאקײשזד,בָאקײשוד ןוא ןָאסבָאקײשוד גניװריוא רעליּפשיוש יד ,רעבעוװ ןועמש

 רעכלעװ ,ןאמלעמ ריאמ ,סונָאב ןעב ןוא ןרעב אנימ ,סקול ןעיליל ןוא ןייטש םולש רָאטױָאּפ

 יד ,יורפ ןַײז ןוא ,װָאלרעּפ קחצי ,רעקיטירק-רעטאעט רעד ,אקסנימאק אדיא ןטַארטראפ טָאה

 .ןאמלאפ אלָאל ,ןירעגניז-סקלָאפ

 -אעט רעשידיי רעד ןופ רעליּפשיױש עטמיואב יד טלעטשעגרָאפ ךיוא טָאה װָאקָאלבאי

 -ידיי עטנאקאב יד ןוא עסערּפ רעשידײײ רעד ןופ רעטערטראפ יד :;קרָאי-וינ ןיא החּפשמ-רעט

 ע-:לעװ ,רעלדנאס הילדג ןוא גרעבדלָאג עשטיא רעוט עכעלטפאשלעזעג עװיסערגָארּפ עש

 ."טסעג ענעדאלעג יד ןשיװצ ןעװעג ןענעז

 םולש רעטכיד םענופ תורוש יד קידנגָאזליפ ןענעו ןלָארטסאג יד וצ גָאליפע סלא
 ..טאלבנכָאװ,, רעדאנאק ןיא ,ןרעטש

 -אב טָאה לאערטנַאמ ןיא רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעטשעראקוב ןופ ןטערטפיוא סָאד ,

 רעד ידכב ,טלעג ןיײק טינ טעװעלאש/ גנוריגער עשינעמור יד זא ,טָאטש ןיא ןדיי יד ןזיוװ

 .םימי תכירא ןבָאה לָאז ןוא הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה א ףיוא ןיײטש לָאז רעטאעט רעשידיי

 גנוי ןופ םלוע רעקיטראנדײשראפ א -- רעטאעט םעד ןליּפש :עז עמוקעג !ענע' ןדיי

 -ֹוי לָאצ עשּפיה א .ןעגנולעכשרָאּכ יד ןוּכ ענעביוהרעד קעװא ןענעז עלא ןוא - טלא ןוא

 -ינעמור םעד ןופ ;עגנולעטשרָאפ יד וצ ןעגנאגעג ןענעז ײז זא ,טגָאזעג רימ ן ָאמ עכעלטנג

 ..!רעטאעט שידיײ רעזדנוא ןציטש ךָאד ןפראד רימ ,, לײװ ,רעטאעט-הכולמ ןנידיי ןש

 -עג ןבָאה ײז זא ,טלײצרעד ןרעטלע ערעײז ,סעבָאב וא סעדיײז ערעײז יז ןבָאה ,וצרע

 .ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ האנה סיורג טאה

 ענעדיישראפ ןופ ןדיי ןליװ ,טלאהניא ןשידיי א טימ ,שידיי ףיוא רעטאעט-טסנוק א ,ָאי

 טושּפ ןוא טסָארּפ טניימ סע .טרַאװ ןשידיי ןטימ ןקיװק ךיז ןוא ןליּפש ןעז עקאט ןטכיש

 ךיוא זיא רעטאעט-ה ולמ רעטשעראקוב לרעשידיי רעד וא ,טליפעג ןבָאה ןדיי ור'ס זא

 ,רעסערג ןיײק .רעדנעלמיײײה ערעײז עלא 'יא ןדיי ראפ רעטאעט שידײ א -- רעטאעט רעײז

 .ןשטניו טשינ עינעמור ןופ רעטאעט רעשה ולמ רעשידיי רעד ךיז ןָאק חבש
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 וצ לָאמארעדיװ רעטאעט ןשידיי ןשינעמור ןופ ןעמוק ןפיוא ןטראוו רימ :לכה-ךס

 יו ןוא ,ראוטרעפער ןקיטײצטנײה ,זיײוװלײט ךיוא ןוא וקיטראנדײשראפ רעמ א טימ !דנוא

 . !ןזייװאב ןבײהנָא רעדיװ ךיז ןלעװ געט עקיד-בוט-םוי יד ןוא. :יקסוואשראוו ןעגנוזעג טָאה

 סָאװ ןטכיע עלאיצָאס ענעדײשראפ ןופ ,רעדנעל ענעדײשראפ ןופ טסעג עשידנעלסיוא

 ןופ טיקיטעט רעד ראפ גנורעדנוװאב רעז טקירדעגסיוא ןבָאה ,עינעמור טכוזאב ןבָאה

 .רוטלוק רעשידיי רעד וצ הכולמ רעד ןופ גנויצאב רעד ראפ ןוא רעטאעט-זכולמ ןשידיי

 רעניבאר-רעביוא טלָאמעד ,םלעהליװ טרוק ר ד ,עינעמור טכוואנ טָאה ,1955 רָאי ןיא

 .טרעלקרעד רעטאעט ןשידיײי ןיא ךוואב א ךָאנ טָאװ רע .ןדעװש ןופ

 ןבָאה רימ .רעטאעט שידײי א ןפאשעג ָאד טָאה הכולמ יד סָאװ ךיז ןעיירפ רימ ,

 טקורדנײאב קראטש ןענעז רימ ןוא רעטאעט עקיזָאד סָאד טכוזאב ט:אנ רעד ףיוא ןטכענרעייא

 םענופ עניב רעד ףיוא ןעועג ןבָאה רימ .טרעהעג ןוא ןעזעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ סעד ןופ

 ךיז ןענָאק סָאװ רעליּפשיוע ,טעטילאוװק רעטסעב ןופ רעליפשיוש רעטאעט-הכולמ ןשידיי

 .'טלעו רעד ןופ טָאטשּכפױה רעכלעװ ייס ןופ רעטאעט ןסיורג ןדעי ןיא ןעז ןוָאל

 -אקוב ןגעװ ןבירשעג סקידנגלָאפ יקצעניב חספ רעטכיד רעד טָאה ,1962 רָאי ןיא

 :רעטאעט ןשידיײ רעטשער

 -הכולמ עשידיי רעטשעראקונ סָאד ןריטיויװ וצ ןגינעגראפ סָאד טאהעג ןבָאה ריג,

 -קעּפס רעקידנלײװראפ רעטכײל א ,,ת וינ א ןופ , יװער יד ןעזעג ןבָאה רימ וװ ,רעטאעט

 ןראפ .ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד יד ןענעז ךיײר רעײז .ךס א טכאל ןעמ ןכלעװ ייב ,לקאט

 -גידאב ערעסעג טָאה סאו ,רעטאעט ןשיערבעה ןראפ וליפא ןוא ,לארשי ןופ רעטאעט ןשידיי

 רעד סָאװ ,זיא ןגיוצ יד ןיא ךיז טפראוו'ס סָאװ ןוא .םולח א ןרָאקעד עכלעזא ןענעז ןעגנוג

 -נערב סָאװ ךעלדיימ ןוא םירוחב ענייש .עניב רעד ףיוא ןערדאק עגנוי ךס א טָאה רעטאעט

 טשינ ךיז טקידנע רע .טפנוקוצ א טָאה רעטאעט רעד זא ,טעז ןעמ .טײקכעליײרפ ךיז טימ ןעג

 ףיוא ןטלעז רעײז טעז ןעמ וװ ,דנאל ןיא ז/דנוא אב יװיווא ,ןרָאיטקא עטלא ערעודנוא טימ

 רעשידי רעטשעראקוב רעד סָאװ רעיז ךיז ןעיירפ רימ .םינּפ גנוי א עניב רעשידיי רעד

 ןיא ,עניב רעד ףיוא טקירדעגסיוא טרעוו'ס סָאװ ,טײל עגנוי ךס א טָאה רעטאעט-הכולכ

 -ירפרעד תמאב א טכאמעג זדנוא טָאה ץלא סָאד -- ץנאט ןוא גנאועג ,דיירפ ,טייקרעטנומ

 .קורדנייא ןקידנע

 -א- סערעטניא ןרעדנוזאב א טימ ךיא בָאה רעבײרש רעשידיי סלא זא ךיז טייטשראפ

 -קידריװקרעמ יד ןופ רענײא זיא רעכלעוו ,רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעטשעראקוב םעד טכוז

 רעד .עדײנעג רענײש א ןיא ךַיז טנופעג סָאװ רעטאעט א !יא סָאד .ןדיי ייב סרעטאעט עטס

 יד ןוּפ רענייא זיא סָאד .ןרָאװעג טיובעגרעביא רָאי 4 טיכ קירוצ טשרע זיא לאז-רעטאעט

 יד ןוא גנאהרָאפ ןקיטכערּפ א טיכ ,ענעצס רענײש א טימ ,טָאטש ןיא ןלאז עטסנעש

 טעשטשילב ץלג ,פערט ענרעדָאמ עטײרב טימ ,סרענאלעדנאק ענעלָאטשירק טיכ עיאַאפ

 .גנומיטש רעקידבוט-םוי א ןופ טפאכראפ לאז ןיא ןיירא טײג ןעמ ןוא

 רעיײז רימ ןענעז ןסעיּפ עלא ,ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע ןעזעג ךיא בָאה רעטאעט ןיא

 ;קורדנייא ןקידלאװג א טכאמעג רימ ףיוא טָאה רעכלעװ לקאטקעּפס רעד .ןלעפעג קראטש

 .לקאטקעפס-רָאלקלָאפ רעד ןעװעג זיא סָאד

 -סיוא ָאד טרעװ רעטאעט רעד .גנוטאטשסיוא רעקיטכערּפ ןוא רילָאק ,וח ךסא טימ

 ןיא .ףליה ןײק טשינ טרָאּפש ,טשינ טעװעלאשז ה:ולמ יד ןוא .הכולמ רעד ןופ ןטלאהעג

 ןא ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירא ןוא רעטשיוראב א ןסעזעג םלוע רעד .זיא העש ייװצ יד
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 רעבָא ,טשינ ןיוש טריטסיסקע עכלעװ ,רעגײצש ןשידיי א טימ טלעװ א ,טלעװ רערעדנא

 -יליטס א ןיא רָאנ ,רעגײט 2 ןשינצבק ןקילָאמא ןיא יװ ןרָאװעג ןבעגעג טשינ זיא עכלעוו

 .םרָאפ רעטריז

 רעריפסיוא יד ענעצס רעד ףיוא ןוא עכעלטנגוי ךס א לאז ןיא ןעזעג ןבָאה רימ

 טצנאטעג ןוא ןעגנוזעג ןפוא ןקידיײחמ א ףיוא ןבָאה ייז .ןטסיטרא עונוי ןעװעג ךיוא ןענעז

 טעװ טנװָא רעקיזָאד רעד זא ךיז טײטשרגכ .ןגינעגראפ א ןעװעג זיא ס ןוא רעדיל-סקלָאפ

 .'ןרעװ ןסעגראפ טכיײל יוזא טשינ

 -ערּפ רעקיטלמעד ,לארשי ןופ ,ץאק .ּפָארּפ רעטאעט סגד טכוואב טָאה 1963 רָאי ןיא

 ןקורדנײא-עזײר ענייײז ןיא טָאה רע .עינעמור-לארשי עגיל-טפאשטניירפ רעד ןופ טנעדיז

 .ןבירשעג

 -הכולמ ןשידיי םענופ ןעלקאטקעפס ײװצ ייב ןעװעג רָאנ ךיא ןיב ןרעיודאב םוצ;

 ןא יװ ת:אב זיא רעטאעט הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד וא ןגָאז זומ ךיא .רעטאעט

 -יּפשיש יד יײס ,רעטאעט םענופ ןרָאטאוינאגרַא יד ייס .רוטלוק רערעכעה ןופ עיצוטיטסניא

 יד , ןעזעג רָאנ בָאה ךיא .סערעטניא ןפיט ןוא טייקטסנרע טימ עלָאר רעיײז סיוא ןריפ רעל

 ןימ א זיא םעדָאפ רענעדלָאג רעד . םעדָאפ רענעדלָאג רעד ,, ןוא ערעּפָא-ןשָארג יירד

 םעד יײב טסוװרעד תמאב ךימ בָאה ךיא ןוא .עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיײי םענופ עטכישעג

 ךיא סָאװ עינעמור ןיג ןדיי יד ןופ עט:ישעג-רעטאעט ןופ םיטרּפ ענעדישראפ לקאטקעפס

 וצ ךיוא לָאז רעטאעט ןימ אזא זא טלָאװעג רעײז טל:װ ךיא .טסוװעג טטינ רעירפ כָאה

 יד ןיא טיבעג-רעטאעט ןוא ןרָאװעג ןוטעג ויא'ס סָאװ ןוײװ ?דנוא לָאֹז ןוא ןעמוק זדנוא

 ןוכ ,טייהדניק ןיימ ןופ ךימ ןאמרעד ךיא .ןרָאװעג ןיאשעג זיא סע טניז ,רָאי 80 רעביא

 ןשטנעמ יד לײװ ,ןעזעג טכעלש רעײז ןעװעג ויא רעטאעט עטידיי סָאד ןעװ ,טנגוי ןיימ

 ןוא טעבראעג רעװע ,טבעלעג רעװש ןנָאה רעליּפשיש יד ,םערָא רעײז ןעװעג ןענעז

 רעטאעט סָאד זא ,דיי סלא ץלָאטש ןיב ךיא זא ,ןגָאז ךײא ךיא זומ טנייה .טאהעג טשינרָאג

 זיא םערָא ייווא ןעװעג ?יא סָאװ רעטאעט סָאד ןוא .ר .פ .ר רעד ןופ טציטשעג טרעװ

 ".עיצוטיטסניא עקיגנארטשרע ןא ןרָאװעג

 -דלָאג, םעד טשעראקונ ןיג טריכעגי:יוא 1956 ןיא טָאה םואבטָאר בקעי יװ םעדכָאנ

 :טרעלקרעד רע טָאה םולח-ןעדאּכ
 -עגנָא ןא ןופ ויטקעלָאק-רעטאעט ןטײרעגעגוצ קיטכערּפ א ןפָארטעג ָאד בָאה ךיא,

 טעכרא רעד ןיא ןכרָאװעגנײרא ךיז ןבָאה ענלעװ ,ןטסאיווטנע עטריטנאלאט עּפורג רענעעז

 יד ןשיװצ סָאװ ,טקאפ רעד טשארעביא ךימ טָאה לעיצעּפס .תובהלתה ןוא ןערב סיורג טימ

 ענלעו ,ןשטנעמ עשילאקיוומ לי ייווא ךיו ןענופעג ,רעטאעט-הכולמ ןשידיי ןוכ רעליפשיוש

 ..ןצנאט ,ןגעװאב ךיז ןײיכ רעײז ןענָאק סָאװ ןשטנעמ ,ןייש יוזא ןעגניז

 יװ רעקירעדינ טשינרָאג טינ ָאד טײטש םולח-ןעדאפלָאג , רעד זא ןגָאז זומ ךיא...

 -ונ סָאװ ,לעיצעּכס ,רעבירא ךיוא רע טגײטש סָאמ רעסיװעג א ןיא ןוא רעדנעל ערעדנא ןיא

 טשינ ךיא בָאה דנאל םוש ןײק ןיא לײוװ ,לק:טקעּפס םענופ םערָאּפ רעשילאקיוומ רעד עג

 -ליבסיוא רעשילאקיזונ טימ ןוא ןעמיטש טימ ,רעגניז עטריטנאלאט לָאצ עסיורג אזא טאהעג

 בָאה רעדנעל ךס א ןיא .ןרָאװעג ןפאשאב יװ לקאטקעפס ןקיוָאד םוצ ןענעז עכלעװ ,גנוד

 ןוא .םאר רעשילאקיזונ רעקיזָאד רעד עגנוב תומולח עשירָאסישזער עניימ ןריצודער טזומעג ךיא

 רעליּפשיש יד לײװ ,ןצנאה ,ןצנאג ןטימ ,סע טגָאז ןעמ יװ ,ןייגליוװ טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ָאד

 -אקיומ א זיא רעכלעוו ,לקאטקעפס-ןעדאפדלָאג רעקיזָאד רעד ידכ ,ןעלטימ עקיזָאד יד ןבָאה
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 -דנ רעשילאקיוומ רעכיוה רעד ףיוא עקלאט ןבעג וצ ,ײר רעטשרע ןיא ,ליּפש-סקלָאפ עשיל

 ערעדנא ןיא יװ ,הגרדנ רערענעה א ףיוא טרּפ םעד ןיא לקאטקעּפס רעד זיא ראפרעד ...הגר

 .רעדנעל

 ןענעז ,לקאטקעּפס ןקילָאד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד זא ןכיײרטשוצרעטנוא קיטכיוו זיא'ס...

 -יורג א טמוק ,ײר רעטשוע ןיא ןוא ערעדנא וצ ךיוא ןרעהעג ןוא רָאסישזער ןופ רָאנ טשינ

 -וט רוטלוק ןשידיי ןלוטנאלאט ןטנאקאב םעד ,ןאכצראווש רבח ןבושח םעד גנונעקועגָא עס

 .לאיוצטאמ-ןעדאכלָאג ןטינ טכָאקעגסיוא ןוא טנװהאנ לעיצעּפס זיא רעכלעוװ ,טנעגיריד ,רע

 ךָאנ א ףיוא ,ןענעדאכלָאג ךָאנ ,ןָאק .ה ןופ גנוטעבראאב עשילאקיוומ יד ןביוהרעד טָאה רע

 .,גנורישונארא רענעגנולעג רעײז ןײז קנאדא ,הגרדמ רעועכעה

 -ור טכוואג ךיוא טָאה רעכלעװ ,ןטאטש עטקינײגראפ יד ןופ ,לוס ירוי רעטכיד רעד

 :ןקורדנייא עקידנגלָאפ טכעלטנפעראפ טָאה 1957 רָאי ןיא עינעמ

 רעטשעראקוב ןיא ןעװעג ךיא ןיב רעהא ןעכוקנָא ןיימ ןופ גָאט ןטײװצ ןיא ךיילג,

 עינעמור .גנוראפרעד עמענעגנָא רעײז א רינ ראפ ןטװעג זיא סָאד .רעטאעט-הכולכ ןשידיי

 טשינ זא ןסייװ רימ רענָא .רעטאעט ןשידיי ןופ עלעגיוו סָאד יװ טסוװאב גנאל ןיוש זיא

 -א1 עקיטײצ ןכקאוועגפיוא זיא ךעלדנרעק עטנוועג ןרָאװעג טייזראפ ןענעז'ס וװ ,םוטע:וא

 ןסקאוו וצ ,עיצידארט-ןעדאפלָאג עכײררָאלג יד ןטלאהוצנָא ןעגנולעג זיא ךייא .ט-ורפ עטמעט

 -שחא ,, לקאטקעּפס רעד זיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ גנולעטשרָאפ עטשרע יד .סױרָאפ ןייג וצ ןוא

 -ניײא קראטש ךיז ןבָאה ,יװער רעלופרילַאק רעד טָא ןופ ,ןגָאלאיד ,תורוש עכעטלע . שורו

 -א קלָאּפ סָאד ףראד סָאװראפ ,, :טגערפ שורושחא ,גינעק רעד ןעװ .ןורכ/ ןיימ ןיא טצירקעג

 .שינרעטצניפ ןרָאי עלא יד ואּפ טכיל ּפָא טמענ קלאפ סָאד ,:םיא ןעמ טרעכטנע *?טכיל ליפיוז

 ןופ עטסשיטסירעטקאראכ סָאד ,יעטרעװ עטושּפ ןיא סיוא טקירד ,רימ ךיז טנוד ,סָּגד

 יד . קנארפ אנא. .יא ,ןעזעג בָאה ךיא סָאװ גנולעטשרָאפ עטײװצ יד .עינעמור ןקיטנַײה

 לבמאסנא רעליּפשיוש רעד טָאה ָאד .רעיושוצ ןפיוא קורדנייא ןקידלאווג א טכאמ גנולעטשרָאפ

 -עלייװראפ ןוא קידװעליּפש ,טכײל רָאנ טשינ ןײיז ןַאק רע זא ןויואב רעטאעט ןשידיײ ןופ

 -נענ םעד ןופ ךעלעקניװ-הכשנ ענעגרָא:ראפ יד ןיא ןעגנירדניירא ךיוא ןָאק רע רָאנ ,שיר

 ןקיזָאד םעד קידנעעז .ןדײל עניײז ןוא קיגארט ןײיז טפארק סיורג טינ ןעגנערבסיורא ןוא ןשט

 בָאה ךיא סָאװ ,גנולעטשרָאפ קנארפ אנא רעד טימ ךיײלגראפ א ט:אמעג ךיא בָאה לקאטקעּפס

 זיא סָאװ גנולעטשרַאפ א ,קרָאי -- וינ -- ײװדָארב ןיא שילגנע ףיוא טריפעגפיוא ןעזעג

 ןעװ ןביײרטרעביא טשינ רעכיו לעװ ךיא .ךיוה רעשירעלטסניק א רעײז ףיוא ןענאטשעג -גא

 םעד ןטלאהעגפיוא רָאנ טשינ טָאה קנארפ אנא ןופ גנוריפפיוא עשידיי יד זא ,ןגָאז לעװ דיא

 -הכונח רעד ןיא ,ליּפשײב םוצ יװ ,זײוװרעטרע רָאנ ,רעשילגנע רעד ןופ דראדנאטס ןכיוה

 .גנולעטשרָאפ רעײװדָארב יד ןגיטשעגרעבירא וליפא יז זיא ,ענעצס

 רעטאעט-הכולמ ןשידײ רעטשעראקוב ןיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ לקאטקצלּפס ןטירד םעד

 -נעס רעד טימ ײס ,טקיצטנא ךימ טָאה גנולעטשרָאפ יד ךיוא ..רענוװָארבוד עלעשרעה,, זיא

 ,רעליּפשיוש יד ןופ גנוריפסיוא רעשירעלטסניק רעד טימ ייס ,ישזער רעד ןופ טײקוװיטיז

 -יל רעד ,שטיװָאקרעב .י טָאה "לװײט ןוא שטנעמ ,טָאג,, ןופ גנוריטּפאדא רעד טימ לייוו

 א טימ קרעװ שיסאלק סנידרָאג ןכיוהאב וצ ןזיװאב רעטאעט םענופ רעטיײל רעשירארעט

 -ולמ ןשידיי ןיא ןגרָאמירּפ-קיטנוז ןכײרטסײג א ןענאמרעד ךיא ליװ ףוס םוצ .םעטָא ןשירפ

 ןטימ ןעמאווצ ןוא עימעדאקא-םכילע םולש א ייב טניוװעגייכ בָאה ךיא יװ ,רעטאעט עכ

 -יסאלק ןסיורג םעד רעביא טארעפער ןכײרטלאהניא ןא טרעהעגסיוא ךיא בָאה םלוע ןסיורג
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 םולש ןופ גנוריפפיוא יד ןעיעג האנה טימ ךיא בָאה ןאד ןוא שטיװָאקרעכ .י ןופ רעק

 ןשידיי ןפיוא טלעטשעגּפָא גנאל יוזא ךיז ?ָאה דיא ?יוא ב ךעלהשעמ ןוא ןגָאלָאנָאמ סמכילע

 ןייק טשינ טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא-רוטלוק א ויא סע סָאװ ראפרעד סע ויא ,רעטאעט-הכולמ

 -ניק אזא ןופ רעטאעט שידיי א ךָאנ טנאקאב טשינ יא רימ .טלעװ רעד רָאג רע:יא ן?:ײלג

 ."רָאי ןופ םישדה ףלע -- ךָאװ א גָאט ןביז טליּפש סָאװ ,חגרדמ רעשירעלטס
 רעטכעש לשרעה םינבר הבושה רענאקירעמא יד עינעמור טכוזאב ןבָאװ 1963 רָאי ןיא

 :טרעלקרעד טָאה רעטכעש ברה .ץיװָאשװַאמ לארשי ןוא

 -מָאק טכייליפ טשינ ןיב ןוא רעקיטירק-רעטאעט ןײק טשינ ךיא ןיב ןתמא רעד ןיא;

 טושפ ןגָאז ךייא דיא ליװ סָאד רעבָא ,עיוננעצער א רעדָא גנוניימ א ןקירדוצסיוא טנעטעּפ

 -וינ ,ײװדַארב ףיוא קנארפ אנא ןופ ךובגָאט ןופ גנולעטשרָאפ יד ןעועג בָאה ךיא .דײ סלא

 ץנאג ךיײא גָאז ךיא ןוא ,ןעזעג ָאד יז בָאה ךיא ןוא ךארּפש רעשילגנע רעד ןיא ,קרָאי

 -עטשרָאפ רעד ןופ טרירעג רעמ ליפ ןעװעג ןענעז ,יורפ ןײײמ יײס ןוא ךיא ייס ,קיטנירפיוא

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ רעד ןופ יװ טשעראקוב ןיא ָאד ןטועג ןבָאה רימ סָאװ גנול

 עלא יד ראפ ,רָאסישזער םעד ראפ גנונעקרענַא ןיימ ןקירדסיוא ליוו ךיא .קרָאי-וינ ןיא

 -עג ןגיוא ערצעזדנוא ןיא זיא ע:לעװ עסעיפ רעד ןופ לעטשנעמאזוצ ןצנאג ןראפ ןרָאיטקא

 -נײא ןטפאהרעיוד ןוא ןפיט ריײז א טכאמעג !דנוא ףיוא טָאה ןוא גלָאפרעד רעקיזיר א ןעװ

 רָאנ ,ןעמאר יד הרעסיוא טכיײליפ ךיוא סָאד גָאז דיא ןוא ,ןקרעמאב ךיוא ןליוו רימ קורד

 רעסיורג ןײק טשינ ןיב יבר רעשיסקַאדָאטרָא סלא ,ךעלנעורעּפ ךיא וא ,קידנסעומש יווא

 עשידי עלצרוטלוק יד טניד ָאד רעטאעט רעד ןמז לכ רעבָא ,ללכב רעטאעט ןופ רעגנעהנָא

 ענרעדָאמ יד םעראװ ןטלאה וצ ןדיי ראפ טײקכעלגעמ סלא טניד ןוא קלָאפ ןופ ןסערעטניא

 רעַײז ןיב דיא ןוא קעװצ ןקיטכיו א רעײז סָאד טניד ,רוטארעטיל עשידיי עשיסאלק ןוא

 ןבָאה ןלָאו ןדיי זא ךעלגעמ ןכאמ סָאװ עלא יד ראפ ,גנוריגער רעד ראבקנאד ןוא ןדירפוצ

 -ירפ ןבָאה רימ יװ טקנוּפ ,ערעפס רעד ןיא ךיוא ןבעלוצסיוא לערוטלוק ךיז טייהגנעלצלג יד

 -כיו עמאס יד יאדװא זדנוא ראפ ןענעז עכלעװ ,ןרעפס עזעיגילער ןיא ךיוא ,טדערעג רע

 ."עטסקיט

 ןוּכ טקנופ-יוה רעד ןעװעג רימ ראפ זיא סָאד , .טרעלקרעד טָאה ץיװָאש װָאמ רעה ןוא

 סָאד ןוג יװער א ןעזע; ךייא יב ךיא בָאה קיטשרענָאד ןטצעל .עינעמור ןיא טיזיוו ןיימ

 ןיב ךיא ענלעװ טימ ןאמדירפ ןוא שטיװָאקרעב טנײרפ .טיטעּפא םעד טצײרעצ רימ טָאה

 איאמאמ ןײק ןרָאכ טפר+דעג ןבָאה רימ .גנורעטסייגאב ןיימ ןענעקרעד טזומעג ןבָאה ןסעזעג

 רעמ טשינ טליּפש'ס זא ,ןרעיודאב םוצ ,טרעהעג ןבָאה רימ ןוא ,יר:רעדניא קיטסניד זיב

 ןוא ןפלעה טלאװעג רימ טָאה שטיװָאקרעב טנײרפ רעבָא .טנװָא קיטסניד זיב רעטאעט ןייק

 םעד ןזָאלראפ לעװ ךיא !א ןסָאלשאב ךיא בָאה .קיטנָאמ ןליּפש טעװ'מ א טרעכיזראפ רימ

 טָאה ס יו םעדכַאנ .ןגינעגראפ קיטסײג ןבָאה ןעמוק לעװ ךיא ןוא איאמאמ ןופ הוה םלוע

 ןיא רָאנ טשינ ןבעגעגּפָא טלָאװ ךיא זא ןעזעג ךיא בָאה לקאטקעּפס רעד טקידנעראפ ךיז

 -רעה א ןעוװועג זיא סָאד .לקאטקעפס אזא ןעז וצ ידכ ,ןכָאװ ע?עלטע רָאנ ,איאמאמ גָאט

 םעד האפ ,קילבוּפער רעד ןוא עדנײמעג רעד ןרילוטארג ליװ ךיא ןוא לקאטקעּפס רעכעל

 יװ ,עיצוטיטסניא עלופטרעוו ; אזא} ןבָאה ןענָאק לָאז ןעמ א טײהנגעלעג א ןביג יײז סָאװ

 -לוק םוצ עיצובירטנָאק עכעלטנײוװעגרעסיוא ןא תמאב ךָאד זיא סָאד ,רעטאעט עשידיי סָאד

 עגנוי ןעזעג ךייא ײב בָאה ךיא .עינעמור ןיא ָאד עדניײמעג רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןלערוט

 ליװ לןיא .ץראה ןוא ליפעג טימ ,ןַײש רעייז ןוא ןעגנולעג רעײז ןליּפש סָאװ ןרָאיטקא
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 ןופ רעטעבראטימ עלא ,ןאמצראווש ,שטיװָאקרעב ,דאברעוא רָאטקעריד רעיא ןרילוטארג

 רענעגנולעג רעײו א ןעװעג יא סָאד לייו ,יײברעד ןעוט סָאװ עלא ןוא ,רעטאעט רעיא

 ."ןעקנעדעג ונאל רעײז סָאד ןלעװ ךיא ןוא יורפ ןיימ ןוא טנװַא

 -אמארד רעד טָאה , עיצידארט-ןעדאפדלָאג רעד ןופ דנאל םעניא, לטיט םעד רעטנוא

 -וב ןיא ךוזאב ןייז ןופ ןקורדנײא ענייז טכעלטנפעראפ ,ךײײרקנארפ ןופ סעוװָאלס םייח גרווט

 ןענעז רעדירב ןעצ,, עסעיּפ ןייז טימ ערעינװרּכ רעד ןופ טײהנגעלעג רעד טינ ,טשעראק

 :.ןועװעג ריב

 רעטאעט-ראוטרעּפער א טנאקאב יװ זיא רעטאצט-חכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד ,

 .ןסעיפ עכעלטע קיטײצכײלג טליּפשעג ןרעװ ןָאועס ןופ ךש:ב זא .ה.ד

 רעדירב ןעצ . רעסיוא ,ןעז וצ טײהנגעלעג יד ןרָאװעג ןבעגעג ,םורא יוזא ,!יא רימ

 לאירוא , :ךעלמענ .ןָאועס ןקיטנײה ןופ ןעגנוריפפיוא ערעדנא ריפ ךָאנ ןזעװעג רימ ןענעז

 .װָאכעשט ןופ ,,װָאנאװיא,, ןוא לרעּפ לרינש א ,,,עדאירעגנאמ ,, ,"אטסָאקא

 -לּכ ןַײז זיא רעטאעט-ה ולנ ןשידיי רעטשעראקוב ןראפ עשיטסירעטקארא? עמאס סָאד

 ,ןליפש ןופ חסונ םעד ייס ,ראוטרעּפער ןופ לאװסיוא םעד ייס ,ךייש זיא סָאד .טײקיטײז

 .ליטס ןצנַאג ןייז ייס

 םעד טימ עשיטאמארד ןײר סָאד ,רעטאעט םעד ןיא ,טיײז יײב טז רדסכ טײג סע

 ןטסטנעַאנ םוצ רעטאעט עקיזָאד סָאד זיא ןיז םעד ןיא .ןשילאקיזומ ןוא ןשיטסירַאלקלַאפ

 זיא 'ס וװ ,דנאל םעד טָא ןיא קראטש רעײז ךיז טליפ סָאװ ,עיצידארט ןעדאפדלָאג רעד וצ

 ןטינ תוניכשב ךיז טנופעג קילעפוצ טשינ .רעטאעט ןשידיי ןופ נלעגיוװ סָאד ןענאטשעג

 .ןעדאֿפדלָאג םהרבא ןופ ןעמָאנ ןפיוא סאג א רעטאעט

 עשילאקיזומ 2 ,סעמארד ןעװעג 3 ןענעז ,ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ןעגנולעטשרַאפ 5 יד ןופ

 -פיונ צ טָאה (רָאלקלָאפ רעשידײ) ,"לרעּפ לרינש,, א ןוא עדאירעגנאמ,, יד ,ןעלקאטקעפס

 ,רעטאעט םענופ רעכײל רעשירארעטיל רעד ,שטיװָאקרעב לארשי ,טריסישזער ןוא טלעטשעג

 יד טײקידװעליּפש עצנאג יד ןוא ןח ןצנאג םעד יווא טליפעג טשינ לָאמנײק ךָאנ בָאה דיא

 ."עדאירעגנאמ , רעטשעראקוב רעד ףיוא יװ ,גנוטכיד סרעגנאמ ןופ טייקשילארטאעט עטכע

 סָאװ ,דאברעוא ץנארפ טײקשירענעמכאפ ליפ טימ טריסישוער טָאה "אטסָאקא לאירוא,,

 ..ןזעװעג רימ ןענעז רעדירב 10 ,, טלעטשעג ךיוא טָאה

 סװָאכעשט ןופ גנוריפפיוא יד ןעװעג רימ ראפ זיא ןימ ןרעדנוזאב א ןופ !ירפרוס א

 .אֹריּפאש ַאֹויא ןוא ישוער רעד ןיא , װָאנאוויא;

 "טאיפ ,, ןופ ןטײצ יד ןופ ךָאנ .אריּפאש .א טניירפ רעודנוא עלא ןעקנעדעג רימ

 ס דלעּכנעסקא סרעדנולאב רָאג ןוא ןעגנוריפפיוא עקיטל מעד ענײז ןיוש .המחלמ רעד ראפ

 ענעטָארעג סאריּפאש ךיוא ןעקנעדעג רימ .םשור ןסיורג א טזָאלגגרעביא ןבָאה "ןטורקער,

 ר ;י יוד טימ ,לבמאסנא-רעטאעט רעזיראּפ רעזדנוא טימ "םימכח רעמעלעכ , יד ןופ גנוריפפיוא

 .קירוצ
 ט3+ ןוצ גנולצגוועביא ןא ןעװעג רימ ראפ רעבָא !יא .װָאנאװיא , ןופ גנוריפפיוא יד

 ר;נ ןוא ר;גכ ?לא ןבָאה רעקילדנעצרָאי עטצעל יד סרעדנוואב ,ןרָאיטקא עשידיי .סָאװראפ

 זילב טשינ זא ,לײװ יוזא ןעגנאגרעד זיא ס .זשאפיט-עניב ןשידיי ןיא ןסָאלשעגנייא ךיז

 ןיא .ר;כעלכילשכיוא ןא טעמכ רָאנ ,רעקידנרינימָאד א ןרָאװעג שואּפיט רעקיזָאד רעד זיא

 טלינעג ךיז ןעמאנסיוא קינײװ רעײז טימ ,ןרָאיטקא עשידיי ןבָאה ןטלאטשעג עשידיי-טשינ

 ןיא ןעװעג רעבָא זיא שועדנא ןצנאג ןיא .ךעלרעסיױא ןייר ןעמונעגפיוא ייז ןוא דמערפ
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 -עג עיצידארט-ןעדאפדלָאג רעטלוב אוא טימ ,ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקא עבלעז יד ."וװָאנאוויא,,

 -עשט א ןבעגעג ןבָאה ,ןעלקאטקעּפס עשילאקיוומ ענעדיישראפ יד ןיא ןעגנוזעג ןוא טצנאט

 ןעלקאטקעּפס-װָאכעשט עטסעב יד טימ ןכײלגראפ טסײרד ךיז ןָאק סָאװ גנוריפפיוא-װָאכ

 .ויראּפ ןופ
 יה = הי עי 0 הוי 0 י=00 שי , !. 2 /  י- = עי ,ןו אי וו יי יי א( יו, 2.8 2 יי יי ==

 -עמור ןיא רעטאעט ןשידַײ ןגעוו גנולדנַאהּפָא עטשרע יד זא שיטסירעטקאראכ !יא'ס

 רענַײא ,וקסענימע ליאהימ ,רעטכיד ןשינעמור ןטסערג ןופ טמאטש ,1876 ןיֵא ,עינ

 ליפ יװ ,טַאװ הוקסענימע ליאהימ רוטארעטיל רעשינעמור רעד ןונ רעקיסאלק יד ןוכ

 א ףיוא ןפורעגּכָא ךיז רעטשרע רעד טָאה ןוא שידײ טנעקעג טוג ,סאי ןוכ רעניוװניײיא

 .גנוריפפיוא-רעטאעט רעשידיי

 ,ןןעװעג ןענעו טלעװ-רעטאעט רעשינעמור ןוא רעשידיײי רעד ןשיװצ ןעגנויצאב יד

 -רעביײרש ןשינעמור ןיא ייס ,םוירעטסינימ-רוטלוק ןשינעמור ןיא ייס .עטנעָאנ רעייז ,דימת

 רעײז טינ ,טנאמרעד רימ ראפ ןעמ טָאה .ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןיב דיא וװ ,דנאבראפ

 ךיוא יװ ,עינעמור ןיא "עפורט רענליװ ,, רעקילַאמא רעד ןופ ןעגנוריפפיוא יד ,ביול סיורג

 .'גרעבנרעטש בקעי ןוכ ןעגנופאש-רעטאעט יד

 ןיא טכעלטננעראפ ,םערָאפ .ל ,טסילאנרושז רענאקירעמא רעד טָאק רָאי ןבלעז ןיא

 . .עינעמור ןופ רעטאעט ןשידי ןיא ךוואב א, ךָאנ ןקורדנייא ענײז , סטרעװרָאפ ,,

 בָאה ןוא טשעראקוב ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ גנולעטשרָאפ א ייב ןסעזעג ןיב דיא,

 סניווא טינ עז ךיא סָאװ ,םעד ראכ רָאנ ,ןעועג בָאה ךיא סָאװ םעד ראכ טינ ,טמעשעג ךיז

 .קרָאי-וינ ןיא

 ןעמונעג טָאה ןעמ .עדאירעגנאמ א -- לקאטקעפס רעגנאמ קיציא ןא ןעװעג זיא'ס
 ,טריצאב ןוא טדײלקאב ײז ,ןעלװַאט יד ןשיװצ ןוכ ייז ןעמונעגסיורא ,קרעװ סרעטכיד םעד

 .עטסנייפ סָאד ןוא עטסעב סָאד ,עטסנעש סָאד ןעמוקעגסיורא ויא ס ןוא

 סיורא ןעמוק יז יו קידוװװענח ןוא גולק ,טוג ;ןענעז רעדיל סרעגנאמ קיציא יו ןייש

 עיצקעריד יד טָאה -- שירעלאפנייא ןֹוא קידחאצמה :ןענעז יז יװ ,טצינשעג ןייּכ .ךוב ןיא

 -עג יי ,גנורינּפױא ןייז ןיא ,רעטאעט-סקלָאּכ ןשידיי רעטשעראקוב ןוכ לבמאסנא רעד ןוא

 -ערגאב א זיולב ןסינעג םעד ןופ ןָאק סע סָאװ ,דָאש א זיולב זיא סע זא ,ןוקית אֹוא ןבעג

 .םלוע רעטצענ

 ןשטיװַאקרעב לארשי .בױל רערעסערג רעד טמוק'ס ןעמעװ ןגָאז וצ רעװש !זיא'ס

 ןסאּפוצוצ ןוא ןביילקוצוצ !יא עבאג?יוא ןײײז סָאװ ,רעטאעט ןונ רעריפנָא ןשירארעטיל םעד

 ןטנכייצעגסיוא םעד רעדָא ,קיזוכ רעקידהיחמ רעד ןופ רעסאפראפ םעד :לאירעטאמ םעד

 : .שטיװָאקרעב לארשי רָאנישזער
 -יורפ ןוא רענעמ ,ןטנאלאט טינ עפש אזא טגצמראפ סָאװ ,לבמאסנא םעד רָאג רשפא ןוא

 יד .טכײרגרפד םטיגנ ךאנ ןבָאה עכלע'וװ ;ןעגנוי רָאג יז ןופ לײט ,ערעטלע ןוא עגנוי ,ןע

 .רָאי קיסיירד

 -אברעדנוװו רעד ןופ רעקידײרפ א ןסעזעג ךיא ןיב ,רעטאעט רעטשעראקוב ןיא ,ָאד

 טינ גנאל ןיוש טָאה רעיוא סאד .ליפשנעמאווצ םעד ןופ רעטרעטסײגאב א ,גנוניישרעד רער

 -ןהב עגנוי ןופ ךארפשסיוא ענײר אזא ,עניב רעשידי רעד ףיוא עיצקיד ערָאלק אזא טרעהעג

 סָאד טלָאװ רעגנאמ רעקנַארק רעד ןעװ .רעקיסיײרד בױהנָא ןוא רעקיצנאוצ יד ןיא סיר

 .ןרָאװעג ןזענעג טרָא ןפיוא רשפא רע טלָאװ ,ןרעהװ טנָאקעג
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 ?סנ רעד טמוק יוזאיװ ? ןעשעג ָאד ויא סָאװ

 -רךיטאנ יוזא ךָאד סע ֹויא ,ןעמ ליװ :סנ א סע יא ןעכ ליװ ,ליװו רענייא יװ זיא

 ערעדנא יװ ,ןושל ןגיא רעײז ףיוא ןוא ,רעטאעט רעטיל ,ןיש ןליּפש ןלָאז ןדיי זא ,ךעל

 ךארפש ןופ גנולּפירקעצ א זא ןבירשעג סע טײטש וװ .תונושל ערעיײיז ףיוא סע ןעוט רעקלעפ

 -אעט םעד ןופ גנאלראפ רעכעלקירדסיוא רעד ויא ,ןדָאטעמ עקיליב ןצונ ןופ ,רינאמ ןוא

 ןכעזעג ָאד ךיא ןיב טָא ?עירָאעט עשיטָאידיא עקיונד יד ןפאשעג טָאה רעװ ?רעײג-רעט

 ןַײק ןבעגעג טינ ַײז טָאה ןעכ ןוא ,ןרָאי ערעלטיכ יד ןיא ןעיורפ ןוא רענעכנ ,ןשטנעמ טימ

 .טכע ןוא סיורג ןעװעג זיא סונעג רעד ןוא ליפשיוש םצנייר רָאנ ,עשטָאילק

 ןוכ קרעװ עשינאלק ןופ טײצשאב רעטאעט-סקלָאפ ןשידיי םעד ןופ ראוטרעּפער רעד

 -ראכ רעביײרש עשידיי יד ןופ .ןסעיפ-טיײצ ןוכ ןוא רעקיטאמארד עשידיי טינ ןוא עשידיי

 ענייז ןופ סקעז טלעטשעג טציא זיב ןיוש טָאה ןעכ .טרָא עטסערג סָאד םכילע םולש טמענ

 :ערעדנא ןופ טיירגעגוצ רעדָא ,םיא ןופ עניב רעד ראפ ןבירשעג לעניגירַא ,קרעוװ

 *רעקיכלינ רעד היבט.

 "ןרעטש עדנגזנָאלב

 סניוװעג עסיורג סאד ,

 ,טנזיוט 200,

 ,לרעדײנש ?לטפושיכרַאפ סָאד;

 ,,רצוא רעד;

 ."ןינעּפמעטס ,

 -ױרימ,, סבידר בקעי ,'ישילשה ןינינב . סעלעדנעכ ןרַאװעג טלעטשעג דיוא זיא סצ

 ראוטרעּפער-טלעװ םענופ ,.הכותי יד עיסאכ , ןוא .לװײט ןוא שטנעמ ,טָאגג , תרפא על

 .ערעדנא ןוא 'װָאנאװיא סװָאכעשט ,"רָאזיװער , סלָאגָאג ןעמונעגירא ןעמ טָאה

 רעד ןופ ,רימ ליײװ ,שידי ףיוא רעטאעט ןליכש סָאד טינ זיא וטפיוא-טּפױה רעד

 ויא וטפיוא רעד .רעטאעט  ןליּפש. ןעועג ןיוש ןבָאה ,טָאטש-טלעװ רעשידיײ רעטסערג

 ןליײשוצסיורא ,עלײו א ףיוא ,ןדמערפ א ראפ רעװש ויא ס .םעד וצ וצ טײג ןעמ יוזאיוו

 ךיא .גנופאש רעװיטקעלָאק רעכעלרעה ,רענײפ רעד טָא ןופ שטנעמ ןלופטסנידראפ םעד

 בָאה ךיא ,גנולעטשרָאפ ןײא ךַאנ ןעװעג זיא סָאד ,ןעמענ רָאּפ א טנאמרעד ןיוש  בָאה

 ןָאטנא ןופ "װָאנאװיא: ןוא װָאקצוג ןופ *אטסָאקא לאירוא , .ןסעיּפ ייװצ ךָאנ ןעזעג ךָאנ

 ,ןןכאֹו ערעטכַײל וצ טסאּפעגוצ רעמ !ויא ,סיֹוא טויײװ סע יװ ,לבמאסנא רעד שטָאכ .װַאכעשט

 .עמארד ראפ טיירגעגוצ ךיוא רעליּפשיוש יד ןופ עקינײא ןענעז

 ,רעטאעט םענופ רָאטקעריד-קיוװמ םעד ןענאמרעד וצ טינ ןעזראפ א ןעװעג טלָאװ סע

 -צראוש .דנאל ןדעי ןיא טמיראב ןעװעג טלָאװ סָאװ ,טנאלאט א !יא סָאד .ןאמצראווש םייה

 רעגנוי ןייק טינ ןיוש זיא רע .עטלאב ןבעל ,יטורק לטעטש ןופ ,דיי רעניארקוא ןא זיא ןאמ

 סָאװ ,ןסנאוינ עקידעבעל ,עקינוו טימ קידלדורּפש ןוא גנוי זיא קיזומ ןַיז רעבָא ,ןַאֿפ

 סָאד זא ,גנונינ ןיימ זיא סע .גנַאפנַא םייב ךיילג ןעגנאפעג לרעישוצ םעד ןעמענ

 ןוא ןריסערעטניא םיא טינ ךיז לָאז עמ ,טנידראפ רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב

 עלא .ןעגנולעטשרָאפ לָאצ א ראפ ,םורד ןוא ןופצ ,עקירעמא ןייק ןעגנערברעבירא רשפא

 .ןענוװעג ןופרעד ןטלָאװ

 ,טנכערעגסיוא בָאה ךיא סָאװ ,לבמאסנא םעד ןופ ןטובירטא עכעלטע יד רעסיוא

 זא טעז ןעמ .ןטקעפעטכיל ןוא ץנעט ,סעיצארָאקעד ענייפ יד ןרעװ ןבעגעגוצ ךָאנ ןפראד

 ננ ךיוא טסייה סע יװ רעדא
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 -רעטסײמ ןַײז טָאה טיבעג סעדעי סָאװ ןוא ןשטנעמ עטלושעגסיוא טימ ןוט וצ ָאד טָאה ןעמ

 .(1968 ,ינוי רעט-2 ,קרָאי-וינ) ..טנאה

 טכוזאב סעדומיאמ .א רעוט רעכעלטפאשלעזעג רעטנאקאב רעד טָאה 1970 ראי ןיא

 טאה רע .רעטאע'ט ןשידיי ןופ ןעגנולעטשרָאפ עקינײא ייב ןעװעג דנזעװנָא ןוא עינעמור

 :ןבירשעג ךוזאב ןַײז ךָאנ

 זדנוא ראפ !יא ,רעטאצט ןשידי ןיא ןייג וצ טנװָא קיטיירפ ךיז ןטיירג סָאד ןיוש ,

 .גנובעלרעביא עסיורג א ןעװעג

 .שינעמור ןיא ןיא שידיי ןיא ןשיפא עסיורג טימ עדײבעג עטיקָאטש-2 ,ענייש א

 ןרעטמיטשאב רעד וצ טקנוּפ .ןעגנולעטשרָאּפ עקידנעמוק ןוא (עקיטניײה) יד ןגעװ ןסיורד ןיא

 וכפ טייו טשינ .ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןליּפש סָאד ןוא טנפעעג גנאהרָאפ רעד ךיז טָאה טייצ

 -ײרט טימ טצונאב ךיז ןבָאה עכעלטנגוי ןוא ערעטלע עכעלטע יװ ןעזועג רימ ןבָאה זדנוא

 -עמור ףיוא טצעזעגרעביא קיטיײצכײלג טרעװ ןדער עשידיי סָאד לײװ ,ןרעיוא יד יב ךעלב

 .שידיי ןייק טשינ ןעייטשראפ סָאװ יד ראפ ,שינ

 רימ .ץרפ .ל.י ןופ .קראנ ןטלא ןפיוא טכאניײב , ןרָאװעג טליּפשעג זיא טנװָא םעד

 רעד .ןליּפש עשירעלטסניק סָאד טגלַאפעגכָאנ םעטָא ןטּפאכראפ א טימ ןוא עטנַאּפשעג ןבָאה

 .ךַײר ,ןטקעפע-טכיל ןוא סעיצארָאקעד ,ןעמויטסָאק יד .רעסיורג א ןעװעג זיא לבלאסנא

 ןעמעװ טינ .,אריפאש .ַאזיא רעסישזער םעד ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא ויא עסעיּפ יד

 .ןענעקאב וצ ךיז דובכ םעד טאהעג ןבכָאה רימ

 ,ןגרָאמ ףיוא '"םלוג, סקיװייל .ה ןופ גנולעטשרָאפ רעד וצ ןע-וקעג ךיוא ןענעז רימ

 ודנוא .רעסיורג א ןעװעג סונעג רעשירעלטסניק רעד זיא לאפ םעד ןיא ךיוא .טנװָא תבש

 -ײלק א ןעװעג 'יא ןעגנולעטשרַאפ עדײב ייב ךוזאב רעד יאנלה ,טראעג קראטש טָאה

 ײװצ עכלעזא ןבעג ֹוצ קיטכיר טשינ ןעװעג זיא -- טהנעטעג רימ ןבָאה -- רשפא ,רענ

 זא ,רעוט-רוטלוק א ןֹופ טרעהעג ךיוא ןבָאה רימ .רעטײװצ רעד ךָאנ ענייא ןסעיּפ ערעװש

 ."םלוע םעד ןעגנערב וצ גונעג ןָאטעג טשינ טרעװ'ס,

 ,ךוזאב רעסיורג א ןייז טעװ גָאטײב קיטנוז ,ןגרָאמ זא ,טרעכיוראפ זדנוא טָאה עמ

 רעטנוא רעד .ןעװעג סָאד זיא יוזא ןוא .טסנוק-ןײלק ,יװער א טריפעגפיוא טרעװ'ס לַײװ

 ,םלוע רעד .טלופעגסיוא ןעװעג טעמכ זיא רעטאעט םענײש ןיא (רערטסעקרָא) לייט רעטש

 .ןרעיוא יד ןיא ךעלבײײרט טימ ךס א גראגנוי ןוא ערעגניי ,ערעטלע ןופ שי:עג א

 -ראפ ןיא ךיײר סעיצאטיצער ןוא ץנעט ,גנאזעג ,סענעצס עשיטסירָאמוה -- גארטרָאפ רעד

 א ,ךיױא .שירעלײװראפ רמײז ןעװעג ןענעז ,ןעמויטסָאק ,סעיצארָאקעד ,גנוטאטשסיוא רעקיב

 בױל ךס א טנידראכ ,ןאמצראוװש םייח ,רָאטיזָאּפנָאק -- רעקיזומ רעד .ָאװינ-רוטלוק ןכיוה

 ןוא גנולעטשרָאפ רעד ןופ יײכ ,ר-טסעקרָא ןטימ ןריפנָא ןוא גנוטייל רעשילאקיזומ ןייז ראפ

 ."קראכ ןטלא ןפיוא טכאניב,, ןופ גנולעטשרָאפ רעד ראפ קיוומ רעטסאפעגוצ ןייז ראפ ךיוא

 עלופטנאלאט ןופ טײטשאב (קילדנעצ ירד רעביא) לבמאסנא-רעליּפשיוש רעצנאג רעד

 רעליּפשיוש יד ןשיװצ .רעלטסניק עסיורג ןלָארטּפױה יד ןיא יד ןענטז יאדווא ןוא ,ןטסיטרא

 טגרעלעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעװ ,ערעגניי ןוא רעטלע ןלעטימ ןיא עּפורג עשּפיה א ָאד זיא

 ,רעקיטפאז א ֹויא ,רעשינעכור א ,ןרָאיטקא יד ןופ שידיײ רעד .רעטאעט םעד םורא שידיי

 .רעקידרעדָאי א

 ךיז ריכ ןבָאה ץראװוש ןאילוי רעליפשיוש ןקירָאי-גנאל ןוא טנײרפ ןביל םעד קנאדא

 לארשי ,רעטאעט ןופ רעריפנָא ןשירארעטיל םעד ,אריּפאש ַָאזיא רעסישזער ןטינ טנעקאב
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 גרעבנרעטש ריאמ רעוט-רוטלוק עלופטסנידראפ יד טינ ,רעליּפשיוש לָאצ א ןוא שטיװָאקרעב

 : .רעיוב רוטלוק ערעדנא ןוא ,סאי ןופ שטיװָאמיאכ םייח

 -אפדלַצג םהרבא ןופ טסייג ןיא ןוא ראוטרעּפער ןכיײר ןייז טימ רעטאעט עשידיי סָאד

 .קורדניײא ןפיט א טזָאלעג זדנוא ףיוא טָאה ,ןעד

 :רעטאעט-הכולמ ןשידיײ רעטשעראקוב ןיא טסעג עבושח ײװצ ןעװעג ןענעז 1973 ןיא

 -רא רעשידיי רעד ןופ טנעדיזערּפ ,װָאקָאלבאי ןא-רעה רעלטסניק-עניב עטנאקאב יד;

 ךיז רעטנענ ידכ ,טפשדנײרפ ןופ ןכײצ סלא ,סונָאב ןעב ןוא עקירעמא ןופ ןעינוי-ןטסיט

 -אטקעּפס טכוזאב טסעג יד ןבָאה ,עינעמור ןופ רעטאעט-הכולמ ןשידיי םעד טינ ןענעקאב

 .דנאל ןיא סרעטאעט יד טימ ןָא ןריפ סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא ןעלק

 רעד ןתנ , לקאטקעפס םעד ןעועג ײז ןבָאה רעטאעט-הכולכ ןשידײ רעטשעראקוב ןיא

 א ןוא ,וקסערָאדָאעט שזרָאשז רעסישזער ןטנאקאב ןופ ישזער רעד ןיא ,גניסעל ןופ "םכח

 .םואבטָאר בקעי ךרוד טריסישזער ןוא טריזינעצסניא ,-כילע םולש ןופ 200 000 , ןופ עבָארּפ

 רעטשעראקוב ןופ ויטקעלָאק ןשירעלטסניק ןטימ ןפָארטעג ךיז ןבָאה טסעג עבושח יד

 ןיא ןבעל-רעטאעט ןשידיי ןופ סורג ןקידעבעל א ןבעגעגרעביא ,רעטאעט-הכולמ ןשידיי

 יד ןגעװ ןפורעגּפָא ךיז גנונעקרענָא ןוא טײקמעראװ סיורג טימ םעדכָאנ ןוא עקירעמא

 סָאװ ,טסייג ןשירעפעש ןגעװ ,ןרָאיטקא יד ןופ ליּפש רעד ןגעװ ןוא ןעלקאטקעּפס ענעעזעג

 .רעטאעט ןיא טשרעה

 ןוא װָאקָאלבאי ןאמרעה ,רעלטסניק עבושח יד ןבָאה טסעג יד ראפ םינפ-תלבק םייב

 ןענאגרָא-טסנוק ןוא-רוטלוק יד סָאװ ,טינרעד טייקנדירפוצ רעײז טקירדעגסיוא ,סונַָאב ןעב

 טימ ןגעקטנא ןעמוק גנוטלאװראפ-טָאטש רעטשעראקוב יד ןוא עינעכור ןשיטסילאיצָאס ןופ

 .רעטאעט-הנולמ ןשידײ םעד קיטײנ זיא סָאװ ,ץלא

 עניב רעשידיי רעד ןוכ .ןרעטש עדנעשזדנָאלב , יד ןופ רענייא ,ווָאקָאלבאי ןאמרעה

 רעטרעװ עקידנריר טינ טָאה ,טרעדנוהרָאי ןבלאה א יװ רעמ טנידעג ריא טָאה רעכלצװ

 ,םיײה א , ּפָאק ןרעביא דאד א, ןבָאה ײז ןעװ ,ןרָאיטקא עשידיי ןופ דיירפ יד טקירדעגסיוא

 !הסנרפ-תוגאד ןָא -- ערעכיז א ,עקידנעטש א

 ןגעװ טדערעג טָאה ,רעריכנַא-רעטאעט ןוא רעלטסניק רעטנאקאב רעד -- ,סונָאב ןעב

 רָאיטקא ןשידיי ןופ עגאל רערעװש רעד ןגעװ ,רעטאעט ןשידיי ןופ טיײקכעלטלעוולא רעד

 יד ןופ טײקיטליגכײלג יד רָאנ ,עציטש עשהכולמ ןייק ָאטשינ זיא סע וװ ,רעדנעל יד ןיא

 ,ךיז ןדליב סעּפורט ...ןטעליב עטפיוקראפ יד ןופ רָאנ ןבאגסיוא יד ןקעד ףראד עמ ןוא עכייר

 רעכעלטפאשלעזעג ןָא .טײצ רעצרוק א ךָאנ ךיז ןלאפעצ ןוא תוחוכ עקיגנארטשרע טימ טּפָא

 .סונָאב ןעב טקידנעראפ -- רעטאעט םוש ןײק ןריטסיסקע טשינ ןָאק עציטש רעשהכולמ רעדַא

 ץנארפ ןעגנוקרעכאב עטנאסערעטניא טימ ,טקילײטאב ךיז ןבָאה סעיסוקסיד יד ןיא

 .ץראוש ןאילוי ןוא קילג ידייס ,םואבטָאר בקעי ,ךאברצוא

 ןיא ןוא  ןַאיני, רעד ןיא טעטכיראב רעליּפשיש עבושח יד ןבָאה ,קרָאי-וינ ןיא

 ענעעזעג יד סָאװ קורדנײא ןטוג םעד ןגעװ ןוא עמאנפיוא רעטוג רעד ןגעװ עסערּפ רעד

 .טכאמעג יז ףיוא ןבָאה ןעלקאטקעּפס
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 יֵליוו ןופ "אידעמָאק אל אטיניפג ןופ ענעצס 2
 םכילע םולש טיול ,ןיװאס

 "רעיורט ןײז ןופ רעגניז רעד, ןופ סענעצס .214--3
 וװָאמיד פיסָא ןופ

 רעטפושיכואפ רעד, ןיא קראמיײנ םהרבא .216--5
 "רעדינש
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 "םימכח רעמעלעכ יד; ןופ סענעצס .221--9

 ןָאזנשרעג ןופ

 . ןופ "םעדײא ןא טכוז ןעמע ןופ ענעצס .22:--2

 ןאלאב השמ ןוא גועב
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 הינמורמ ידוהיה יתכלממה ןורטאיתז
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 .צצאצשצענטשטעמ
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 -קעּפס םעד ףיוא רזש ןמלז ןוא לכשא יול .235--28

 1968 .לארשי -- "?רעּפ לרינש א? לקאט



 "העפוז-ק"י?לג;2 ןופ סענעטשו 2362

 9 רעה ןוצ

 לעפיר ָאנאמ ןחפ

 קופ ןיא סעװַאקש טא 93 ופ ערע

 ףב ןע

 עסע י0 יד 1 ר ז מער , ט שערא

 ס 0 רר ח ןופ "ןזעהעק ו ו ך|ה)|} 2 ןעפעה רעד 3: ןופ סענעצס .2355--24 װלָאס ם
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 "אטסָאקא לאירוא;ג ןיא עמאמ סלא רָאטסאפ אליװעס .9

 "אטסָאקא לאירוא; ןופ ענעצס .0

 אטסָאקא לאירוא סלא שטיוװָאקראמ לָאראק .1
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 ןעגנויצאב עטנענאמרעפ יד

 רעטאעט ןשידיי םעד ןוא רעטאעט ןשינעמור םעד ןשיװצ

 גָאט וצ טנייה זיב 1876 רָאי ןופ

 עטָאנ ערעדנוזאב א,

 ,עטועדנוזעגּפָא ןײק טשינ רעבָא

 ,עשיפיצעפס א םיטש א

 .עשירעפירעפ ןײק טשינ רעבָא

 עטכישעג ריא טימ םיטש א

 ."עיצידארט ריא טימ ןוא

 .ןאגילעב ודאר

 הביבס עשינעמור יד זא ןזיװעגנָא טעברא רעודנוא ןופ לייט ןטשרע ןיא ןיוש ןבָאה רימ

 -יײװ םעד ןיא .רעטאעט ןשידיי םענופ גנוייטשטנא רצד ראפ ןזיװעגסיורא קיצניג ךיז טָאה

 -יײהנָא ענייז ייב רָאנ טשינ זא ןזײװאב עקידתושממ יײר א ןעגנערב רימ ןליװ לטיּפאק ןקידרעט

 -עמור ןופ רעטאעט עשידיי סָאד טָאה ,רָאי טרעדנוה עלא יד ןופ ךשמ ןיא ךיוא טרעיינ ,ןב

 ןוא רוטלוק-רעטאעט רעשינעמור רעד ןופ ערעפסָאמטא רעד ןיא טײקיטעט ןייז טריפעג עינ

 טלגנירעגמורא ןטיצ עטסרעװש יד ןיא ןענעז עניב רעשידיײ רעד ןופ רעײטשרָאפ יד זא

 ןופ ןוא עניב רעשינעמור רעד ןופ רעײטשרָאפ יד ןופ גנוטכא ןוא טכאשדניירפ טימ ןרָאװעג

 ךיוא זיא גנויצאב יד ט+ ןוא רוטלוק רעשינעמור רעד ןופ ןטײקכעלנעזרעּפ עטסנעעזעגנָא יד

 ןיא רעטאעט ןשידי ןופ םימי תכירא רעד ראפ ןגָארטײב עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא ןעװעג

 .עינעמור

 ןשידיי ןגעװ קינָארכ עטשרע יד זא טקאפ רעד ךיוא זיא ןיז םעד ןיא קידנענעכייצאב

 ליאהימ ,רעטכיד ןשינעמור ןסיורג םעד ןעקנאדראפ וצ רימ ןבָאה עינעמור ןיא רעטאעט

 .וקסענימע
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 וצ ןפלעה טנַאקעג רעכיז םיא טָאה סָאד .ךארּפש עשטייד יד טשרעהאב טוג טָאה וקסענימע

 ןקסענימע זא סיוא טעז'ס רעבָא .ךארי:ש עשידיי יד ךיוא ,סָאמ רעסיורג א ןיא ,ןייטש ראפ

 -יילק ,טאהעג ךָאנ טָאה רע סָאװ טקאטנָאק ןטקעריד םענופ ,שידײי לסיב א טנעקעג ךיוא טָאה

 .טנגעג רענַאשָאטָאב רעד ןופ רעדניק עשידיי יד טימ ,טייהרענ

 -ילאק .ג ןָא טזײװ ס יװ -- שטיװָאנימע עגרָאעג רעטמאאב-רעײטש רעד ,רעטָאפ ןיז

 סָאװ -- ןקורדסיוא עשידיי עטפָא יד ..הניגנ רעד טימ שידיי ךיוא ,, טנעקעג טָאה -- וקסענ

 ןבילבעג זיא 'ס רעכלעוו ןופ ,עידעמָאק א ןפאש וצ װורּפ א ןיא טצונאב טָאה וקסענימע

 יד זיא'ס רעכלעװ ןיא ןוא , וטאטוגָאג,, לטיט םעד רעטנוא עידעגָאק א ,טנעמגארפ א זיולב

 וצ ןריפרעד טנָאקעג זדנוא ןטלָאװ -- טנוזעגנאזלָאז רעזײל-רעמשטערק ןשידיי א ןופ דיר

 רעד .ךארּפש רעשידײ רעד טימ שימיײה ןעװעג זיא וקסענימע ליאהימ ,זא גנוגייצרעביא רעד

 -ָארכ ןַײז ןופ טרעװ םעד רעמ ךָאנ טרעסערגרזפ רע לײװ ראפרעד גנוטיידאב ןופ ויא טקאפ

 .רעטאעט ןשידיי ןגעװ קינ

 -רעדָאנ םעד סיורא רע טיג ,ןדָאיטקא יד ןופ ליּפש ןגעװ רעטרעװביול קידנביירש

 גנאגניירא ןראפ טאקיפיטרעס ןטשרע םעד ,פרָאפ רערעכירּפ ןייז ןיא ,רעטאעט ןשידײ םענ

 .רוטלוק-טלעוװ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ."יסאי עד לורעירוק,, ןיא ,1876 ןיא ,ןענישרעד זיא יז יװ יוזא ,קינָארכ יד זיא טָא

 ףןעמ וװ ,רעטַאעטרעמוז רענײלק א טנפעעג ךיז טָצה סאג רעסיורג רעד ףיוא ןטרָאג ןיא

 ןוא דנאלסור ןיפ טמוק עכלעװ עּפורט יד .(שטייד ןכָארבעצ) ךארּפש רעשידי רעד ןיצ טליּפש

 ,ראוטרעּפער ןשיטסירעטקאראכ א טָאה ,(ןליבסנאמ עלא) ןיושראּפ 16 ךועב ןופ טײײטשאב

 ןעמ טָאה יֹוזַא .ןדי יד ןופ ןבעל עזעיגילער ןוא עקיבוטש סָאד רָאנ טריראב רעכלעװ

 ;(עלעדיל שיריטאס א) ןדע-ןג א יװ טלעװ יד ,,.1 .טליּפשעג טסוגוא ןט-19 םעד קיטשרענַאד

 רעד , .3 :גָאלאיד ,(קינדבח) דיסח רעטרעלקעגפיוא רעד ןוא ףָאזָאליפ רעטבילראפ רעד, 2

 יד עגונב .עידעמָאק , רודיס תרשמ ןיײז טימ הלגע-לעב לשיפ , .4 ; םעדיײא ןטימ רעװש

 -ארד ןסיורג ןייק רָאפ טשינ ךיז טימ ןלעטש ײז -- ןגָאז וצ סָאװ קינײװ רימ ןבָאה ןסעיּפ

 רעד ןיא ,לשמל .טוג רעײז ןעװעג ויא ןרָאיטקא יד ןופ ןליּפש סָאד רעבָא ,טרעװ ןשיטאמ

 -רָאפ יײרטעג יוזא ,דיסח א טליּכשעג טָאה רעכלעװ ,רעליּפשױש רעד טָאה עסעיּפ רעטײװצ

 םענבירד ןֹוא ןקידנלײא ןטימ ,ןקיציה א ,גָאט עלא םיא ןעעז רימ יװיוזא ןדיי א טלעטשעג

 רימ זא יוזא -- .ןגיוא יד טימ ןקידנעלטניּפ ןוא ןקידנכאל ךיג ,ןטעדליבעגניא ןא ,ןדער

 םעדײיא םעד טָאה עסעיּפ רעטירד רעד ןיא .טנאלאט ןסיורג א ראפ ןענעקרענָא םיא ןפראד

 רעצנאג רעד ןופ ןטסלופטנאלאט ןראפ ןטלאה רינ ןכלעװ ,רָאיטקא רערעדנא ןא טליּפשעג

 עכלעװ ,ענעיןופ רענײא יויא רעװש רעד .דיי ןטפעלּפעג םעד טליּפשעג טָאה רע .עּפורט

 א ,רוחב-הבישי א םעדײא ןא ראפ ןעמונעג רע טָאה ראפרעד ,ןדליבסיוא קלָאפ רעייז ןליוװ

 טליּפשעג זיא עלָאר עקיזָאד יד .ערעל רעשידומלת רעד ןופ לעפתנ ןוא חלצי-אל רעסיױרג

 ןוא ןעמערב יד קידנבײהפיוא ,לָאמ עלא .ןפוא ןשיטסירעטקאראכ רעייז א ףיוא ןרָאװעג

 ,רעראד א ,רעגנאל א ,ןריושעג ענדָאמ ,דרָאב רעצראװש א טימ ,ןרעטש םעד קידנשטיינקראפ

 א ןופ ּפיטָאטָארּפ ןתמא ןא ,ןזיװעג זדנוא רע טָאה ,ךעלריטאנ קידנעגניז ןוא קידנדער

 -יראב) עמיטש עשיטאּפמיס א טָאה עּפורט רעד ןופ רָאטקעריד רעד .חלצי-אל א ןוא ףרוטמ

 -אב סָאו ,םוקילבוּפ סָאד ןוא ,עשידיי ןענעז סעירא יד .רוגיפ עמענעגנָא ןא ןוא (ןָאט
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 .טֹוג ךיז טלאהרעטנוא ,ןסָאנעג -סנביולג סנרָאיטקא יד ןופ לײט ןטסערג םוצ טַײטש
 (סטז16זט1 46 1299ץ7' 1876) וקסענימע ליאהיכ

 ןענעז רעניד ענייז וצ ןוא רעטאעט ןשידיי םוצ טפאשטניײירפ ןוא תובישח ןופ ןליפעג

 .עלאישודאראק .ל.י ,עידעמָאק רעשינעמור רעד ןופ רעקיסאלק םענופ ךיוא ןרָאװעג טקירדעגסיוא

 "אצינגיש:,; רעטשעראקוב םענופ ןרָאיטקא עשידיי יד וצ ךיו רע טדנעװ 1912 ןיא

 װירב רעד .גָאטסטרובעג ןײײז וצ גרוטאמארד ןסיורג םעד טסירגאב ןבָאה עכלעוו ,רעטאעט

 ןופ ,טשעראקוב ןופ .טילעארזיא לורעירוק , גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא

 :טסקעט רעד זיא טָא .1912 ראורבעפ ןט0

 ליפיוזא טימ טָאה ריא סָאװ סעינאוװעשטניװ יד ראפ ראבקנאד רעייז ךייא ןיב דיא;

 ,רעצינמערק .ל קאשז רעה ךרוד גָאטסטרובעג ןיימ וצ טקישעגרעביא רימ טייקכעלד ניירפ

 ריא שטניװ טײז ןיימ ןופ.(.ב.י -- עשינגישז רעד ןופ עּפורט רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד)

 ןיא !יב עביל ערעײא עלא ראפ ןוא ךײא ראפ דיײרפ ןוא טנוועג ןבעג ךייא לָאז טָאג ךייא

 -ניק רעלעבָאנ ןוא רענייפ רעיא ןיא החלצה ךס א ךיוא ךיײא שטניװ ךיא !רעטלע ןטסּכיט

 ."עלאישודאראק ,דניירפ רעטוג רעיא !ריא טלָאו ןבעל .ערעיראק רעשירעלטס

 !"ןעדאפדלָאג ןופ ןרוּפש יד ףיוא , לּפעק ןרעטנוא ןעגנונעכייצראפ ענייז ןופ רענייא ןיא

 :ןימיטפעי רָאטקיװ רעקימעדאקא טביירש

 טכוזעג בָאה ךיא עכלעװ ,רעטאעט ןראפ טפאשנדײל טימ לופ ,ןרָאירעדניק עניימ ןיא;

 -גיס. ןוא "טעלמאה. דנאנאכַאנ טליּפשעג טָאה עמ וװ ,דנאל םענופ עניב רעטשרע רעד ףיױא

 אישטאד ןיא יײס ,"דרע רעד םורא עזייר יד , ןוא "ןָאיל ןופ רעירוק, םעד ,"אעלעפעּפ ןוא אנאיז

 וװ ,ילָאדיס קריצ ןיא יײס ,"לוקארד יש עלאקעּפ, טליפשעג ןבָאה ונאיזערב ןוא ןוצרָאמ וװ ,לאז

 לקאטקעּפס א ,װיטקעלָאק ןשיטאמארד א טימ ,ןסָאלשעגּפָא טָאה עמימָאטנַאּפ עלאניפ יד

 ןיב ,ןטסידעּפארט יד ןופ ,רעטיײר יד ןופ ,סנװָאלק יד ןופ ליּפש םעד ןופ טלעטשעגפיונוצ

 יד וװ ,טשעראקאװ אעלאק ןופ אצינגישז ןטרָאג םעד ןיא ןיירא טנװַא רעמוז א ןיא ךיא

 רעטנאקאבמוא רימ רעד ךרוד ,שויטסערּפ םעיינ א ןעמוקאב טָאה עּפײאר רעד ןופ עיגאמ

 עכלעוו ןרָאקעד עשירעעפ יד ךרוד ,טליפשעג ןבָאה רעליפשיוש יד רעכלעװ ןיא .,ךארּפש

 ...עניב רעטײװ רעד ןופ ,טנורגרעטניה ןיא ,ןטיבעג טרָאד ךיז ןבָאה

 ןיא רעכעל יד ךרוד ,ןענישרעד ןענעו'ס ןכלעװ ןיא דליב א ןיא ךיז ןאמרעד ךיא

 -סיוא ךּיזְו טָאה רימ -- ךעלּפעק-רעדניק קילדנעצ עכעלטע ,טנורגרעטניה ןופ טנװײל רעד

 -ורכ ןופ ןעלגילפ טלָאמעגסיױא ןעװעג ןענעו'ס עכלעוו םורא -- טרעדנוה עכעלטע ןזיוװעג

 עטלָאמעג יד ןשיװצ ןעגנוזעג ןוא טדערעג ןבָאה סָאװ ,ןטלאטשעג עטלעזאב עקיזַאד יד .םיב

 ,טשינרָאג קנעדעג ךיא רעכלעװ ןופ ,עסעיּפ א ןיא ,םיכאלמ טלעטשעגרָאפ ןבָאה ,ןעלגילפ

 בָאה ךיא עכלעװ גנולעטשרָאפ עשידיי עטשרע יד ןעװעג ֹויֵא סָאד .לטיט םעד טשינ וליפא

 רעכלעװ ,ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ רעגלָאפכָאנ ןוא רעליש ןופ ןענאטשאב !ויא עּפורט יד .ןעזעג

 טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,קרָאי-וינ ןיא טיונ ןטילעג ,1298 ןיא .ה .ד ,טײצ רענעי ןיא טָאה

 רעצנאג רעד טָא ןיא .עינעמור ,ןליױּפ ,דנאלסור רעביא טרעדנאוועגמורא ןבעל ץנאג א

 -קעריד ,רָאיטקא ,גרוטאמארד ,טסיטענָאצנאק א ןופ ןבעל א טריפעג ןעדאפדלָאג טָאה טייצ

 יד רערעדנא רעד ךָאנ ענײא קידנוָאלראפ ,גנוטײצ א ןופ רעבעגסיורא ,עּפורט א ןופ רָאט

 -סיסקע רערעכעלשטנעמ א ףיוא גנונעפָאה רעד טימ ייז וצ ךיז קידנרעקמוא ,תוכאלמ ליפ
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 ,טּפַאשמצעֹרָא עשידיי יד ןרעלקפיוא ןראפ לקאפ א יװ קידנענערב ,ךיז קידנכיורבראפ ,ץנעט

 רעד ןופ ץנארעלַאטנוא רעד ןופ ןעוו ,סעקישטמָארגָאּפ יד ןופ ןעװ ןרָאװעג טקירדעג ויא סָאװ

 .ןלײכרוארַאפ עועיגילער ןוא סנביולגרעבא ןופ טסאל רעד ןופ ןעװ ,עיואושזרוב רעשידיי

 יהװהצ טימ ,רעלאעט וװיטימירּפ א ןליּפש ןבױהעגנַָא טָאה רָאטאמינא רעסיורג רעד טָא

 -מיא טימ ,ןבירשעג טשינ ןפרָאװעגנָא רָאנ ןעװעג זיִא סָאװ טסקעט א טימ ,ןרָאיטקא יירד

 -עּפער עקילעפוצ טימ ,גנולעטשרָאפ רעד תעשב רעליּפשיש יד ןופ ;ןקילּפער עטריזיװָארּפ

 טרָא טנידואכ טוג ַא טָאה עכלעוו עטרא-לעד-אידעמָאק רענעי ןופ רענאשז םעד ןיא ,סצעיציט

 .טסנוק רעשיטאמארד רעד ןופ גנולקיוװװטנא רעד ןיא

 -װאלסינאטס א ןוכ רעטאעט עטריזינאגרָא טוג סָאד ןעװעג טלמעד ךָאנ זיא טײװ יװ

 -'מ זא ,?ײװ יוֹא ןעגנאגעג זיא טרָאװ םענעבירשעג ןראפ ץרא-ךרד רעד ןכלעוו ןיא ,יקס

 ,ןרָאװעג טשטיײצעג זיִא רעטכיד םענופ טרָאװ סעדעי ןעװ ,ןרָאי טריטעּפער לָאמוצ טָאה

 -יביסנעס ןוא קנאדעג ,תיצמת ןּפָארט ןטצעל םעד ןעגנורדעגסיורא ןופרעד טָאה סע !יב

 .טעטיל

 -לעוו טימ עּפורע ןײק טשינ ,ללעג ןיײק טשינ טאהעג טשינ טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא

 א ,טעטיליביסכנעס עסיװעג א ןקעלּפטנא לָאז סָאװ רעטאעט א ןלעטשפיונוצ לָאז רע רעכ

 .ליּפש רעשירָאיטקא רעדָא ,ראוטרעּפער ןופ ,ָאװינ ןשירעלטסניק ןופ סערגָארּפ ןסיוװעג

 יײטַאמ ,רעלטייצטימ ןײז טימ ןטײק?עלנע ליפ טָאה ,רינָאיּפ םעד טָא ןופ טייקיטעט יד

 .רעטאעט ןשינעמור ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ָאלימ

 הנהמ ןופ טסניד ןיא ןטייקיעפ ענייז עלא טלעטשעג טָאה סָאװ ,ַָאלימ יײטאמ יװ טקנוּפ

 רעד ןופ םירבהמ יד ןופ ןרָאװעג טעטכאראפ '!יא סָאװ ,קלָאפ סָאד ןרעלקפיוא ןוא ןײז

 -עג ,ןעדאפדלָאג םהרבא ,ןיטנאטסנַאק ָאראטס ןופ לגניי סרעכאמרעגיײז םעד טָאה ,טלעװ

 טריטערּפרעטניא ןילא עקאט טָאה רע עכלעװ ,ןסעיּפ עניילק ,סעטענעצס ,ןטעלּפוק ןבירש

 .ָאלימ יײטאמ יװ יווא

 ,טעברצנעמאזוצ רעכעלרעדורב רעד טָא ןופ םעדָאפ םעד ןענוּפשעג רעטיײיװ טָאה רע

 ָאלימ ײנצב ןוכ "ןפלודָאוּכב עלארטאצכל, עקינײא שידיי ןיא קידנרינפיוא ןוא קידנצעזרעביא

 .דנאלכיוא ןיא ןלָארצסאג ענייז ןיא דיוא ייז קידנליּפש ,ירדנאסקעלא עליסאוו ןוא

 ןוא רעסעפ ןופ סעניב ףיוא קידנליּפש ,טרעדנאװעג רע טָאה ,ָאלימ ײטַאמ יװ טקנוּפ

 ןוא אקרעה אבאב .רעבַאהטכאמ יד ןופ טפדורעג ,ןרַאטידערק יד ןופ טגלָאפראפ ,רעטערב

 -יאוב ןיא ןעװ ןענעזאכלָאג ןוּכ ןרָאװעג טריכעגפיוא ןוא טעבראאב ןענעז יימאמ לוצודאלוו

 ןככקצכ יד סָאװ הויבע ןא .סעידָאלעמ עשינעמור יצ עשיכור ףיוא ,סעדא ןיא רעדָא ,אל

 וא ןלגנאועג ןריולרַאכ ןענעז רַאכאבינא ןבושה םצנופ סעמָארד עלעניגירא ליפיווא ןופ

 ,רָאיטקא-רעבײרש םענופ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,ןטנעברא עטקורדעג לסיב םעד ןופ

 ,םזיטנארוקסבָא ןגעק ,תודמ עכיװעג ןגעק רעפמעק א יװ טנעמארעּפמעט ןײײז סיורא טגנירד

 .ןלייטרוארַאפ עזעיגילער ןוא עכע לרעגריב

 ,תועינצ עשיריל ןײז ,טעכיליביסנעס ןייז טריקסאמ רענלעוו ,טסײג רעװיטאבמָאק א

 םעד ךרוד גנורעטיבראפ ןײז קידנרעטײל ,םסאקראפ םעד ןרילגנָאשז ןכרוד טיײקכעלטרעצ ןייז

 .סאּפש א ןופ רעטליפ
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 א וצ ךיז קידנדנעװ ,םלוע ןכעלעגריב םענופ טעטכאראפ ,ןעגנוקיטומרעד ןָא ,םערָא

 -רעװטנאה ענײלק ,רע יו ןשטנעמ עמערָא עכלעוא ןופ ןענאטשאב !זיא סָאװ טפאשרערעהוצ

 ןראכ ןטנעמאדנופ יד טגײלעג ןעדָאפדלָאג טָאה ,סרעגערט ,רעטעברא ,תולגע-ילעב ,רעק

 .םינכש ערעזדנוא ןופ סעיצאמרָאפ עשידיײ יד ךיוא קידנלעזאב ,עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי

 לקאטקעפס א רעטאעט-עירעפירעּפ רעװעשראוו א ןיא ןעזעג ךיא בָאה רָאי 15 א טימ קירוצ

 ,ןתמא טימ טליטשעג ןבָאה עכלעװ ,רעטעברא ןוא סנרעטעברא עשידיי עגנוי ,ןרָאטאמא ןופ

 .ָאװינ ןשירעלטסניק ןכיוה א ףיוא ,טײקכאפנייא טימ ןוא טנעמארעּפמעט ןלופסקורדנייא טימ

 עיצידארע יד רָאפ טצעז רע זא ,טגָאעג רימ טָאמװ ,שטנעמ רערעטלע ןא ,רעסישוער רעד

 .יןעדאפלָאג .א ןעמָאנ ןטימ עינעמור ןופ רעטסיימ א ןופ

 עשינעמור ןוא עשידיי יד ןשיװצ ןעגנויצאב יד עגונב תודע עלופטרעװ רעדנוזאב א

 -גארֿפ א רעביא ןביג רימ .וקסעלָאנאמ ןָצי טסיטרא רעד טוָאלעגרעביא !דנוא טָאה ,ןדַאיטקא

 :תונורכז ענייז ןופ טנעמ

 ןרינָאיּפ עקיצראה יד ןופ םענייא טימ טנעקאב ךצלנעזרעּפ ךימ ךיא בָאה 1912 םוראי

 סרעדנוזאב א ןעװעג ֹויא עגעלָאק רעקיזָאד רעד .גרעבנעדלָאג רָאדיזיא :רעטאעט ןשידיײ ןופ

 יד זא ,עעדיא רעד ראפ רעפמעק רעקיסיילפ א ,רעליפשיש רעטוג רעײז א ,רעטרעטסיײגאב

 יב ,בוח םעד ןבַאה -- ןעװעג ןטײצ ענעי ןיא !יא סָאװ לפייח סָאד -- רעליּפשיוש עשידיל

 .רעדירב ערעײז ןופ ךארפש רעד ןיא עניב רעד ףיוא ןטערטוצסיורא דנאל ןיא ודנוא

 טימ ןוא ענייא ןופ דנאטשראפמוא םעד טימ ןפמעק וצ טאהעג טָאה גרעבנעדלָאג

 ,ןןטײקירעװש ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה טּפָא רעײז .ערעדנא ןופ טפאשרענגעק רעד

 טײצ רענעי וצ ןבָאה סָאװ ןטאטנעטַאּפ ןעװעג ןענעז ס .ןעװעג רבוג רעבָא טָאה רע עכלעוװ

 -עג ןאד רךָאנ ןיב ךיא .ןטנעמַאמ-כגנולקיוװטנא עלאיצַאס עסיװעג ןייטשראפ טנַאקעג רעװש

 -ארב יד ,טײקכעלנעורעּפ יד טצאשעג ךיוקה בָאה ךיא רעבָא :רעטאעט ןיא רעגנאפנָא ןא ןעװ

 .גרעבנעדלַאג רָאדיזיא רעליּפשיוש םענופ טפאשגולק יד ןוא טיקוו

 עציטש רעד טימ ןוא ויטאיציניא ןײמ ףיוא ןעװ ,1916 רָאי ןיא .ןסָאלפעג !יא טייצ יד

 רעד ןרָאװעג ןפאשעג יא ,עפורט-ארדנאלוב רעד ןופ ןגעלָאק יד ןופ שינעדנעטשראפ ןוא

 א יװ ,גרעבנעדלָאג רָאדייא זיא ,רעליּפשיוש עשיריל ןוא עשיטאמארד יד ןופ טאקידניס

 ןופ טאר-סגנוריפנָא ןטשרע ןיא ןרָאװעג טלייװעגסיוא קימיטשנײא ,רעליּפשיוש ןוא שטנעמ

 טגעלפ רע ןעװ ,עגולק סרעדנוזאב ןעװעג קידנעטש ןענעז תוצע ענײז .טאקידניס רעזדנוא

 ,טנענאמרעּפ א ןפאש וצ ןליװ ןייז טָאה ,1916 ןיא ךָאנ .ןעגנוציז יד ףיוא טֹרָאװ סָאד ןעמענ

 -עגרעסיוא טָאטשיטּפױה רעד ןבעג וצ טגערעגנָא םיא ,טשעראקוב ןיא רעטאעט שידַײ טוג

 רענליוו, רעד טימ ןוא ווָאטאראב לואפ רעליפשיוש ןסיורג ןטימ ,ןעלקאטקעּפס עכעלטנייוו

 .ךעלסעגראפמוא ןעלקאטקעּפס ענעי ןבײלב ,זדנוא ןופ לייט ןטסערג םעד ראפ ."עּפורט

 ךסא יו ,ךיא ךיוא בָאה ,ןגרעבנעדלַאג ןופ טיקכעלדנײרפ רערעדנוזאב רעד ךרוד

 טרעכײראב טָאה סָאװ ,טסנוק רעטסכעה ןופ קורדסיוא ןקיזָאד םעד ןעזעג ,ןגעלָאק ערעדנא

 ,רעליפשיוש ,ודנוא טָאה סָאד .עיסעּפָארּפ רעזדנוא ןרעל עיינ ןוא ןשינעטנעק עיינ טימ

 רעד ןופ רעטאעט עשידיי סָאד טקנעשעג ,ןטירטפיוא עקיזָאד יד ןעזעג ןבָאה עכלעװ

 .טָאטשטּפױה

 יד יײב ןעז זדנוא געלפ רע ןעװ קילג ןופ טלארטשעג טָאה גרעבנעדלָאג רָאדיזיא

 ךעלקילג -- ןעװעג .זיא רע רעטײל רעשירעלטסניק סנעמעװ ,רעטאעט םענופ ןעלקאטקעּפס
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 טכעלקריוװראפ ןביוהעגנָא טָאה ,טבערטשעג טָאה רע ןכלעװ וצ ,לאעדיא ןיז ,עיזיוװ ןייז סָא וו

 ."ןרעװ 'דצ

 -ייא ייב ןעגנאגעג זיא רעטאעט ןשידיי ןראפ ןרָאיטקא עשינעכור יד ןופ עיטַאּפמיס יד

 ןרָאיטקא יד ןענעז,לשמל יוזא ,רעטאעט שידיײ טליּפשעג וליפא ןבָאה ײז זא ,טייו יוזא עקינ

 -סירק יורפ ןַײז ןוא דלָאגרעדנאװ ןעמָאנ ןרעטנוא טליּפשעג טָאה סָאװ ,ורדנאסקעלא וקסעדיב

 ,רענאבנזיא רעטשעראקוב א ןופ רעטכָאט יד ,עקשידי ןײק טשינ ךיוא ,אריּפָארּפ וקסעט

 -נוזאב ךיז טָאה אריפָארּפ וקסעטסירק .סעּכורט עשידיי ענעדיישראפ טימ ןרָאפעגמורא

 יד ןיִא קידנליּפש ,סעטערעּפָא סנעדאפדלָאג ןיא ענָאדאמירּפ א יװ טנכײצעגסױא סרעד

 רעשינעמור רעד .ערעדנא ןוא רעלדא םעס ,אקסנינאק-לחר-רתסא ,רעלדא סוילוי ןופ סעּפורט

 טָאה , רעטאעט-לאנָאיצגנ,, ןשינענור ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,וריּפמאוו וקסענָאעל רעליּפשיוש

 ןיא ןוא .רעקנארק רעד , סרעילָאכ ןיא ,שידי ףױא ,קרָאי-וינ ןיא טליּפשעג 1907 רָאי ןיא
 .סָאפ דראכיר ןופ "קידלוש ,

 .ןרָאיטקא עשידיי בור םענופ לרוג םעד טלײטעג ןבָאה יײז ןופ עקינײא

 -נײרא ןעגנוװצעג זיא ןוא רעטאעט-יװער סָאד וקיָאװ ןָאדיריּפס טזָאלראפ 1907 ןיא

 ןענרעלוצכיוא טיײקכעלגעמ יד רע טָאה ָאד .יײרעקעב רעשידײ א ןיא ןטעברא ןטערטו

 טריפ סָאװ ,עכעיראו ןשידיי א ןיא ,1905 רָאי ןיא ,ןירא טערט ןוא רעדיל עשידיי עקיניײא

 ,דארּפש עשידיי יד רעמ ןיוש קידנשרעהאב .עילימאפ ןייז טימ סיײיררעביא ןקידנעטשלופ א וצ

 וװ ,רעצאעט-ןכערעּפָא ןשידַײ ןיא סאי ןיא ןיירא רע טערט רעבָאהביל-גנאזעג טליּפש רע

 ןיא אלרעכראב ,"עקניּפ-עקניכ; ןיא לאירבג יװ ,קיזומ רעשיגרוטיל בור'ס טימ "ירדנ-לכ

 .אג ןיא טליּפש ,ךיײרטסע ןײק וקיָאװ ןָאדיריּפס טרָאּפ 1911 ןיא ."בצק קיזיײאי ןיא ץיראמ

 -ןטערעּפָא רעשידיי רעד ןיא ךָאנרעד ,סעּפורט עשידיי ענעדיישראפ ןיא עניװַאקוב ןוא עיציל

 טרעװ 1918 ןיא .1911 זיב טבײלב רע וװ "עניב רעשידיי רעניװ, רעד ןיא ןיװ ןיִא עּפורט

 -ןטערעּפָא ןשירַײ ןקיטרָאד ןיא רעליּפשיוש ןוא רָאסישזער א יװ עקָארָאס ןיא טרישזאגנא רע

 טליּפש 1921 ןיֵא .עניװָאקוב רעד רעביא רוט א טכאמעג רע טָאה טרָאד ןופ ןוא רעטאעט

 .ןלױּפ ןופ סעפורט יד ןיא רע

 עריא ןיא רעביא טיג ,וקלכעכרעב אלאגא ןרעליּפשיש עשינעמור עטמיראב ,עסיורג יד

 "ךָאזיּפע ןקידנגלָאפ ןראומעמ

 א 2כצמעג ךיא בַּצֹד קרַאי-רינ ןיא טכאובראפ בָאה ךיא סָאװ טייצ רעצרוק רעד ןיא;י

 -עמ {-לנײד יד ןיוצ כלילײנאב ךיו ןוא ןלכאשלעזעג עכיוה ט?וזאב ןוא ןטפאשטנאקאב רס

 יב ןרימאלקעד ךיא געלּכ לָאמלּפָא .טרעייפעג םוטעמוא קידנרעװ ,רעלעב-עטילע רענאקיר

 ןכיורג כענוּכ גנודָאלנײיֵא יד טכאשראכ רימ טָאה דײרפ ערעדנוואב א .ןטײהנגעלעג עכלעזא

 טימ ,לעכָאה ןיימ ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעװ ,רעלדא גרוטאמארד רענאקירעמא-טידיי

 ןייז ןיִא ןליב2 לָאז ךיא ןכעבצג ךימ טָאה רצכלעװ ןוא ןָאזירָאמ רעליּפשיױש ןטנאקאב םעד

 .טירטסדנערג ןופ רעטאעט

 בָאד ךיא 'א יוזא ,קרָאי-וינ ןופ ָאכעג יד ןעװעג זיא טָאטש רעד ןופ ליט םעד ןיא

 סָאד .לאכגזָאמ ןוכ "הרבד , טליּפשעג בָאה 'כ .עינעמור ןופ ןדיי טנזױט רָאֹּכ א ראפ טליּפשעג
 טלינעגג בָצד ,עכנלככירק יד ,ךיא סָאװ ןעװעג זיא גנולעטשרָאפ רעד ןופ עטנאסערעטניא

 ןבָאה סָאװ ,עכעיּפ רעד ןיא רענגעק ענײמ ,סרענטראּפ ענײמ עלא תעב ,עשידיי יד "הרבד;

 -ראכ ,ןפנװָא עכעלכע טליּפשעג בָאה ךיא ...ןדיי ןעװעג ןענעז ,ןלָאר עכעלטסירק טליּפשעג
 -אב ןָאגראשז רעײז ןיא רעליּפשיש ערעדנא יד ןוא ,ןאֹרּפש רעשטיײד רעד ןיא ,ךיז טײטש
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 ײז לייוו ,בילוצ רימ ,שטיײד ןדער וצ ךיוא ,ןעװעג ךעלגעמ זיא'ס לפיוו ףיוא ,ךיז קידנעימ

 -פיוא םעד ןיא .תונורכז ענייש בָאה ךיא עכלעװ ןופ ,רעליּפשיוש עטריניטור ןעװעג עלא ןענעז

 -ור ןופ ןדיי רעטרעדנוה ןעמוקעג רימ וצ ןענעז ,גנולעטשרָאפ רעטצעל ןיימ ןופ טכאנרעד

 רעד ןופ טעטש ערעדנא ןופ ןוא רעיָאהָארָאד ,רענַאשָאטָאב ,רעסאי ייז ןופ בור סָאד ,עינעמ

 טפאשקנעב ןופ ןגיוא יד ןיא ןרערט טינ טנאה יד טשוקעג רימ ןבָאה עכלעוװ ,עװָאדלָאמ

 "...דנאלנריובעג ןּכָאנ

 -עראקוב רעד ןיא 1926 רָאי ןיא ןרָאװעג טריױינאגרָא יא סָאװ נניטימ םעד ףיוא
 -ור ,ןיא רעטאעט שידיי רָאי 50 -- לבוי םענופ טײהנגעלעג רעד טימ ,"עצינגישז, רעטש

 םענופ רָאטקעריד טלָאמעד ,עסאנאט רעליּפשיוש רעשינעמור רערעלוּפָאּפ רעד טָאה -- עינעמ

 ערעיראק עשירעליפשיוש ןייז ןבױהעגנָא טָאה רע יוזאיװ טליײצרעד "שובאראק, רעטאעט

 רע .וקסעלאגעס יכדרמ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רעטאעט ןשידיי םענופ עניב רעד ףיוא

 סנעמעוװ ,רעטרעװ עשידיי רָאּפ א ןופ ןענאטשאב זיא עלָאר עטשרע ןייז זא טלײצרעד טוה

 .ךעלדנעטשראפמוא ןבילבעג קידנעטש ףיוא םיא דאפ ויא'ס ןיז

 רעטעּפש ,ןאילימיסקאמ .ו רעליּפשיוש רעסיורג) רעד טָאה גניטימ ןבלעזמעד ףיוא

 :טגָאזעג ,טרָאװ סָאד קידנעמענ ,קילבוּפער-סקלָאפ רעשינעמור רעד ןופ טסיטרא-סקלָאפ

 וצ װיטאיציניא יד טאהעג ןבָאה סָאװ עקינעי יד ןצראה ןצנאג ןופ רילוטארג ךיא?

 דובכ רעטסנעש רעד זיא'ס ,רעטאעט ןשידיי ןופ בײהנָא םעד טניז רָאי 50 ,טנייז; ןרעייפ

 ראפ גנוניולאב עטנידראפ א זיא ס .רעטאעט טסיײיה סָאװ עיצוטיטסניא-רוטלוק רעד ראפ

 -דלָאג -- רעוט ןכעלטפאשלעזעג ןוא רבחמ ןסיורג םעד ,רעטאעט ןשידיי ןופ רעדנירג םעד

 -ידײ סָאד ןכלעװ -- טקנוּפדנאטש ןקיטסײג ןופ ןצונ רעד טנאקאב ןיימעגלא זיא ס .ןעדאפ

 טשינ ןסאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןבָאה ץעגרעניא .ןסאמ-סקלָאפ יד טכארבעג טָאה רעטאעט עש

 ןעלקאטקעּפס יד יב רָאנ יװ ,ָאוװינ-רוטלוק םעד ןביײה וצ שטנוװ רעײז ןקידירפאב טנָאקעג

 -ירב-סנביולג ערעײז ראפ ןריפפיוא ןגעלפ ןגעלָאק עשידיי ערע/דנוא עכלעוו ,ןימ םעד ןופ

 ןרָאיטקא ודנוא ןענעז סָאװ ,ןליײטרוארָאפ ןוא ןטינ עלא ןופ ןטילעג ןבָאה יז תעב ,רעד

 רעד טלָאװ ייז ןָא .ןעקנאדעג ערע/דנוא ןדנעוו טנייה רימ ןלָאז ײז וצ .טנאקאב טוג יוזא

 טשינ ןרָאט רימ ןוא .ןעמוקעגרָאפ טשינ ,ךיז ןקילײטאב רימ ןכלעװ ןיא ,בוט-םוי רעקיטנייה

 רעד ןיא חור-תהנ ליפיווא} טאהעג ןבָאה רימ עכלעװ ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד זא ןסעגראפ

 ןופ ןוא גנארד םעד ןופ ענעסקאװעגסיורא ןעמולב ןענעז ,סעּפורט עשידיי יד קנאדא ,טײצ

 .רעמ טשינ טניײה ןבעל עכלעוו ,ןגעלָאק ליפיווא ןופ ןשינרעטַאמ יד

 שטניוו ,ארדנאלוב עינַאּפמָאק רעד ןופ ןוא טאקידניס-רעליפשיוש םעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 רעטאעט ןשינעמור ןטימ דנאנאב ידכ ,ןבעל גנאל א ןוא סערגָארּפ רעטאעט ןשידיי םעד ךיא

 -עלא !ודנוא יא סָאװ ,דנאל םעד ןופ ןיז יד ןופ בצמ-רוטלוק םעד ןבייהפיוא ןפלעה וצ

 -רעייט ןעמ

 רעד ןורכז רעזדנוא ןיא ןביילב קיביײא לָאז .ןגעלָאק עשידיי ערעזדנוא ןבעל ןלָאז ||

 םענופ גנויטשטנא רעד ראפ ךיז קידנעייז בירקמ ,ןברָאטשעג ןענעז סָאװ יד ןופ קעדנָא

 *!רעטאעט ןשידיי

 -קֵא עשינעמור תורוד ליפ ןופ רעיצרעד ןוא עניב רעשינעמור רעד ןופ ןאקעד רעד

 ןשיװצ גניטימ ןבלעומעד ףיוא טרָאװסגנוסירגאב ןייז ןיא טָאה ,אראטָאנ ןיטנַאטסנָאק ,ןרָאיט

 ' ְו :טגָאועג עדעדנא
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 גנולקיװטנא רעד ראּכ ,רעליפשיוש עשינעמור ,רימ ןעײטש גנורעדנוװאב טימ,

 -עז תודע .ןעגנוכייוגרעד עצצעל ענײז זיב טירט עטשרע עניײז ןופ ,רעטאעט ןשידיײײ םענופ

 -אט עקראש עלא יד ןוּכ ךיוא יװ ,ןטנעמירעפסקע-רעטאעט עטשרע ערעייא ןופ רימ ןענ

 טריכערעטניא לבוי רעד ...עינעמור ןיא רעטערב ערעייא ףיוא טריליפעד ןבָאה סָאװ ,ןטנאל

 -אכימ ןדנובעג ןענעז ןײבנגלא ןיא סעיצוטיטסניא .רעטאעט-לאנָאיצאנ רעזדנוא ,סרעדנוזאב

 -ישראפ ןופ ןײי; ןענַאק ןשטנעמ ...לאעדיא ןבלעז םעד ןוא קעװצ ןבלעז םעד ךרוד דנאנ

 עבלעז יד ןוא עניא יײז ןגָאמראּכ עלא רעבָא ,ןרוטלוק ,סעיגילער ענעדישראפ ןופ ןסאר ענעד

 ןיא סיורא ןכור ,גנולעטשרָאפ-רעטאעט א ןופ טמוקאב עמ עכלעװ ,ןקורדנײא יד ,המשנ

 עכעלשטנעמ סָאד לייוװ .גנוקריו עבלעז יד ןֿפאש ןוא סעיצָאמע עבלעז יד המשנ רעײז

 ףיוא ןשצנעמ עלא יב שיטנעדיא ןוא קיבײא ןענעז ןדײל עכעלשטנעמ יד ןוא ןבעלרעביא

 ןופ עיצקעריד רעד יב םזאיוטנע ליּכ יוזא ןפורעגסיורא טָאה ס סָאװראפ טָא ...דרע רעד

 קיצפופ ןרעייפ וצ טייהנגעלעג יד טלעװ-ןרָאיטקא רעזדנוא ןיא ןוא רעטאעט לאנָאיצאנ

 ..."רעטאעט שידיי רָאי

 טָאה רע סָאװ ,ימ ןַײז ראכ ןוא טנאלאכ ןסיורג ןײז ראפ ,ןעדאפלָאג םהרבא דובכ;

 א ןכאשעג טָאה רעײגרַאּכ רעקיזָאד רעד .רעטאעט ןופ טסניד ןיא טלעטשעג רעהפיוא ןָא

 -ניא וצ יוזא יװ עיצידארל א טיָאלעגרעביא טָאה ןוא רעביירש-עמארד עשידיי יד ראפ לוש

 רעטאעט עשידיי סָאד ןעגנאגעגכרודא ןענעז סָאװ רעליּפשיוש יד ראפ ןסעיּפ יד ןריטערּפרעט

 -אקוב םעד טײהנגעלעג עמענעגנײצ יד טיג ,בוט-םוי רעקיטנייה רעד ...רָאי 50 יד ןופ ךשמ ןיא

 ויא סָאװ ,סיילפ םעד ראפ גנורעדנוװאב ןייז ןקירדוצסיוא רעטאעט-לאנָאיצאנ רעטשער

 ןשידיי םענופ טיושרַאפ ןראפ ,רָאי 50 יד טָא ןיא ,גָאט ראפ גָאט ,ןרָאװעג טגיילעגניירא

 ."תונוחצנ ןוא החלצה ,ןָאזרעּפ ןײמ ךרוד ,םיא טשטניװ ןוא רעטאעט

 סגרעבנעדלָאג לקיציא ןופ רָאי 42 ןרָאװעג טקרעמעגּפָא ןענעז סע ןעװ ,1931 רָאי ןיא

 :ןבירשעג אראטָאנ ןיטנאטסנָאק רעבלעזרעד םיא טָאה ,טייקיטעט-רעטאעט

 ,ענעלָאק רעביל

 קלחה ןײד ,טנגיײאצעגנָא ריד טסָאה וד סָאװ ערעיראק רעד ןיא ןגָארטעגנירא טסָאה וד

 טײקנבעגעגרעביא ,טפארק ןופ ,סעיזוליא ןופ ,טעברא ןופ לופ ,רעײטשוצ ןשירעלטסניק ןופ

 ןטסנוק רעסיורג ןופ ךייה רעד ףיוא ןייז לָאז רעטאעט עשידיי סָאד ידכ שפנ תריסמ ןוא

 -ארטאעט רעד ןופ לבריװ םעד ןופ ןרעװ ןגיוצעגטימ לָאז ,ןעילב ןוא ןסקאװ רעטײװ לָאז

 טָאה'ס ןעװ ,ןרָאװעג ןגיוצעגטימ עלא ןענעז רימ רעכלעװ ןופ ,עינעמור ןיא עיצולָאװע רעל

 .טרעדנוהרָּגי ןבלאה א טימ קירוצ ןופ סנאסענער רעד ןביהעגנָא ךיז

 טאהעג טשינ בױהנָא ןיא ןבָאה ,רעטאעט-לאנָאיצאנ םענופ רימ טשינ ןוא ,וד טשינ

 -פיטש יד וצ תונעט ןײק טאהעג טשינ וליפא לָאמטּפָא ,ןלײטרָאפ עלעירעטאמ עסיורג וצ ןייק

 לאעדיא םעד ןופ ןעגנוודעגכרוד ןעװעג ןענעז עלא רימ לײװ ,טלָאמעד ןופ ןטײצ עכעלרעטומ

 ,תמא ןא סָאװ ,רעכלעװ ,רעטאעט ןופ ןדָאב ןפיוא ןלאפעג זיא סָאװ ןעמָאז א ,טסנוק ןופ

 -כײלג טשינ ,שֹואי טשינ ןוא טכורפ ענייז רעכיז ראפרעד רעבָא ,עילָאװאפ רעייז ןבעגעג טָאה

 ,ןטלאהכרוד טנַאקעג טָאה סע ןוא ,גנוטיירבסיוא ןייז ןקיטשרעד וצ ןעװעג חו:ב טשינ ןענעז טליג

 ןבָאה סעיווליא ליכ שטָאכ ,תומשנ עכעלשטנעמ יד ןיא ןעלצרָאװ עפיט ןגָאלשעג טָאה סע לייוו

 ןטערטעגּפָא טשינג טסיב וד .ןבעל ןיא ןגָאלשעגכרוד ןגעוװטסעדנופ ךיד וטסָאה ,טקיטײװעצ ץראה ןייד

 ,רעטַאעט וצ עביל יד ןוא לרוג רעד ןטינשעגכרוד ריד ראפ טָאה 'ס ןכלעװ געװ םעד ןופ
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 -אב ערענעש ןוא ערעכעב וצ עוה-רצי םענופ ןדעררעביא טזָאלעג טשינ ךיד טסָאה וד ןוא

 ןרעיײפ וצ טײהנגעלעג יד ןבעגעג ריד טָאה רעכלעװ ליצ םעד קידנכיײרגרעד ,ןעגנוקיטפעש

 סעּפע טכארבעג טשינ רשפא ריד טָאה יז בוא סָאװ ,טײקיטעט רעטאעט ןײד וופ רָאי 2

 םעד ןיוזראפ וצ טייקגדירפוצ עשילעז יד טכארבעג 'עבָא ריד יז טָאה ,םוטכיײר סעסוזערק ןופ

 םעד ןצאש וצ ןענאטשראפ ןבָאה עכלעװ רעיושוצ ענײד ןופ גנורעטסײגאב רעד ןופ םעט

 .רעטאעט ןופ ילבפיוא ןראפ ןגָארטעגנײרא טסָאה וד סָאװ טנאלאט ןײד ןופ טרעװ

 א רָאנ ןוא ןטעברא וצ ןבָאה חוכ רעטײװ ךיוא טסלָאז ,טנוזעג ךסא ריד שטניװ ריא

 .טגוזעג ײז .םוטעמוא ןענעגעגאב וטסלָאז תונוחצנ ןוא טימעג טוג

 .אראטָאנ

 .1931 רעבמעװָאנ ןט-6 םעד קיטנָאמ

 -אקוב ןיא ,עּפורט רענליו רעד ןופ טײקרעלוּפָאּפ רעד ראפ ייס טנעמוקָאד-טייצ א יװ

 ,טיײקיטעט ריא טריפעג טָאה יז רעכלעװ ןיא ערעפסָאמטַא רענײמעגלא רעד ראפ יס ,טשער

 "ףךעטעלב עשירארעטיל, יד וצ װָאלוב ףסוי רעליּפשיוש םענופ וירב םעד ןריטיצ וצ יאדכ זיא

 קרעמפיוא יד ןגיוצעג רימ ןבַײה םיטרּפ עסיװעג ןופ טיײרעלטקניּפמוא רעד ןגעװ .עשראװ ןופ

 ןא יװ וירב רעד טגנילק ,ערעפסָאמטא עניימעגלא יד ךייש סָאװ רעבָא 150ײז ףיוא טייקמאז

 .שואטרָאּפער רעשיטנעטיוא

 טימ ָאד ןפָאלראפ זיא סָאװ ,השעמ עקיטכאנ 1001 יד ךייא טריסערעטניא סיוװעג,

 עטסנעש יד ךָאד סָאד זיא ףוס לכ ףוס -- רימ הגאד א -- קרעװ עכעלקילג סװַאמיד

 .ןלײצרעד טציא ךייא ןָאק ךיא סָאװ ,תוישעמ עלא ןופ

 ןדיי טימ ןוא ןסאג טימ ,טעטש עלא יװ טָאטש א .טשעראקוב ןיא ןָא ךיז טבייה השעמ יד

 -- עניטסעלאּפ ןייק ןעילפ רעדָא רעטצנעפ יד ןופ ןפראוו וצ ךיז טָאטשנא ,ָאד ןדיי יד רָאנ

 ןעמ טייג רעטאעט ןיא; זא לטרעװכיײלג עטלא סָאד .גָאט ןטוג א ןבעל ןוא ןייו ןעקנירט

 ,ןענעדאפדלָאג ןופ רעוײװ-סאּפמָאק ןפיוא טקריװעג תועמשמ טָאה ,"טיורב-טנװָא ןטוג א ךַָאנ

 --:יוזא ןײז לָאז ,אלימ .עינעמור ףיוא ןזיװעגנָא ןוא ,רעטאעט ןשידיי ןופ סובמולַאק םעד

 זא ,ןרָאװעג טגָאזעג סָאד זיא וװ ,טרעקראפ ,רעדיװ -- !רעטאעט ןיא ןייג לָאז עמ יבא

 ןוא ,גָאטימ ןטוג א ןופ .רעמיורכ, רעֶדָא "רעפמעק, ןכוזאב רָאנ ןפראד רעטאעט שידיי

 -נעמ ןוא ן'צרפ טשינ ןענעק ײז יײא -- גָאטימ ןטוג א ַאי אקװװד ןבָאה סָאװ ,עכלעזא טשינ

 -- ןדיירסיוא טשינ וליפא םיא ןענָאק ײז ןוא ןעמָאנ רעגנאל וצ א זיא ,םירפס-רכומ עלעד

 טניכעג ריא ...ןשָאלעגסױא טשינ רעבָא זיא דיי עלעטניּפ סָאד -- קילגמוא רעד סָאװ זיא

 -יירד ןופ) דלעה ןשידי םעד -- אלָאז לימע ...ןופ ןעמָאנ ןפיוא םיבצק ןופ ןייראפ א ַאד

 .ןעמָאנ סלצרעה רָאדָאעט ףיוא (קנעש טרָאס רעקירעדינ א) עגעדָאב א ךיוא .(ןטייצ סופ

 ןוא עקינײבטײרב .טײקידנעטשטסבלעז רעלאנָאיצאנ רעיז ןופ ןקורדסיוא ערעדנא רָאנ ןוא

 רימ ןבָאה טליּפשעג .ץרא-ךרד סיורג טימ ןעמונעגפיוא זדנוא יז ןבָאה ,ןדיי עקיצראהטיירב

 ןעיירפ ןרעטנוא ,עינעמור ןיא ,ָאד ויא רעגיטש רעד יװ ןוא .שעראקוב ןיא טייצרעמוז

 לופ זיא סָאװ ,דנאל ןרעביא ךיז טזָאלעג טײצ-רעטניװ ןוא .לדבהל ,ןכירג יד יװ ,למיה

 ןיב לָאמ סָאד ןיוש ןביילב רימ וװ ,טשעראקוב ןייק קירוצ רעמוז .םיצוביק עשידיי טימ

 .רעטניוו ןרעביא
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 ןדי רעטשערצקוב עסיװעג ןרעװ הזאמ ןופ גנוגנערטשנָא רעכעלדימרעד:וא רעד טימ

 רעטאעט ןשידיי םעד ןרידיסבוס וצ קעװצ ןטיכ ,"טפאשלעזעגירעטאעט; א ןיג טריזינאגרָא

 ןופ גנוריזינאגרָא רעד ןיא ליײטנָא םעד ראפ קנאד ןעמעראװ א יז טמוק סע :יוצ ןזא

 ןרעװ טנכיײצראפ רעבָא ףראד ,ןעמוסיטלעג עטשרע יד ןוא ןטנעמענָאבא ,לאנָאסרעּפירעטאעט

 ףימ ןוא ,ןרָאװעג טליקעגּפָא ײז ןענעז ,ןווורּפ ענעגנולעג טשינ עטשרע יד ךָאנ דלאב זא

 ןָא ןוא ראוטרעּפער ןָא ,טלעג ןָא ,ןײלא ןײמ'כ ,ןיילא ןוא ןיילא .ןיילא דימת יװ ןביילב

 ןזַאל ,רעליּפשיוש ןופ עיציבמא יד ,הואמ ןופ גנוגנערטשנָא יד רעדיװ ןוא ,ןוװויטקעּפסרעּפ

 ,"ירזוע אובי ןיאמ,, םעד ףיוא קידנטראו ,זָאלסגנונעפָאה טעמכ ןוא .םעדָאפ םעד ןסיײר טשינ

 .ףיורא ךייה ןטסכעה ןיא םוחת ןטספיט ןופ ססוג םעד טריפ סָאװ רעד זדנוא טפערט

 4090 יב ןוא ,ןשטנעמ ךיז ףיוא טריּפשרעד גנילצולּפ ןבָאה ךעלקנעב עטזָאלרַאװראפ יד

 ,גנאהרָאפ םענעטנוװײל םעד טימ לאז ןעלקנוטי-בלאה ןיא קערפ ןוא ןעלקַאנָאמ .ןטסירק ײז ןופ

 ןדי יד ןוצ -- ןשטאּפ ןקידתולעפתה ןיא ןרָאטסינימ ,ןרָאסעּפָארּפ ,רעלטסניק רעקילדנעצ

 םעד ךָאנ ןר װעג טציירעגפיוא רעמ ךָאנ ןענעז .'םייוגד ורײאי המ,ןפיוצ קידנעטש ןטראוו סָאװ

 עקיצומש עשידיי יד ןיא ןעװ ןוא ,וימיטפע רָאטקיװ רעט:יד ןשינעמור ןופ ףורפיוא ןטסוװאב

 -ניא יז ןענעז -- ןברעה ע-:עלגינעק יד טיכק ןליבָאמָאטיוא יד ןזיװאנ ךיז ןנָאה ךעלסעגיָאטעג

 -- געט 76 טרעיודעג טָאה סָאװ ,ףיולעג א ןביוהעגנָצ ךיז טָאז'ס ןוא ןרָאװעג שטשוטמ ןצנאג

 -קארצּכ סָאד .טלעוװ-רעטאעט רעשידיי-שינעמור ןוא רעשינעמור רעד ראפ רעפיצ עראדנעגעל א

 רעד וצ טלעװ רעשידיײ טשינ רעד ןופ גנויצאצב רעד ןיא טגיל גל;פרעד םעד ןופ עשיטסירעט

 ,רעלטסניק ,רעטניד עטסקיטײטאב יד זיב עטסנעלק יד ןופ קידנעגנאפנַצ .גנוריפפיוא רעקיזָאד

 רעשידײ רעד ראפ גנורעדנוװאב ןייז ךעלטנפע ןקירדוצסיוא קיטיינ ראפ ןענופעג טָאה רעדעי

 ענײא טפצ:שלעזעג א ןיא סיוצ ךיז טקירד יוזא .ךארּפש ...רעשידיי רעד ראפ ךיוא יוװ ,טסנוק

 יוזא ריא טלָאװ שיזייצנארפ ןיא זא ,אװאטוק יצנאט ,סנרעליּפשיוש עשינעמור עטסעכ יד ןופ

 .שידיי ןיא יװ קיטש עקיזָאד סָאד ןעגנולקעג טשינ ןייש

 הדמתה טימ ןעגניז ןוא ןײוװ לזעלג א ייב חמשמ ךיז ןענעז רעטניד עשינעמור עּפורג א

 -יורט ןיז ןופ רעגניז, סװָאמיד ןופ וויטָאמ-טײל רעד) "סאב ןטימ ?רעב ,לדיפ ןטימ עקשָאי,

 רעד ראפ סעיציז;ּפמַאק ןלָאמ ןטימ ךיז טמענראפ ,איורג ,רעלָאמ רעשינעמור רעטסווװאב א .("רע

 עטוג א ,אחרוא בגצ ,םיא ןעגנערב סָאװ ,רעדליב עכעלרעה טפאש ןוצ גנולעטשרָאפ רענעעזעג

 .הסנכה עלעירעטאמ

 סעיסוקסיד עשימייה ,רעליּפשיױש ןוא רעטכיד עשינעמור ענעדיישראפ ןופ ןעגנודאלנייא

 -אעט עשינעמור ןופ ןעגנודאלנייא ,גנוטכיר רעטסלארעביל רעד ןיא םעלנָארּפ-ןדי םעד רעביא

 .גנוצעזרעביא רעשינעמור רעד ןיא קיטש שידיי א ןריפוצפיוא ךיוא יװ ,ןטעבראוצטימ סרעט

 רעטכיד עטינעמור יד ןופ גנודאלנייג ןצ ןרָאװעג רעבָא זיצ טקנוּפ-עיצאנימלוק דעד

 -סיטאס עטסערג יד ןעװעג זיא סָאד .גנוזעלרָאפ רעשידיי א טימ יז טימ ןעמאזוצ ןטערטוצפיו ;

 -עג ט:ה טשער+קוב ןופ ןדָאב רעטנקווטראפ רעשידיי רעד סָאװ ,טכורפ טטסנעק יד ,עיצק;פ

 :  ,ןגָארטסױא טנָצק

 טצלג ,רעטכיד ,ןטנעדוטס ,טײלרעטילימ ןופ טשימעג ,םלוע םעד ףיוא קילב א קידנפראוו

 טשינ ךיא ןיב (רעגײנ טימ טקוקעגסיורא ןבָאד ,וװ טשינ וװ ,רעמינּפ עשידיי ךיוא) שדוקיילכ

 טײקמ+זקרעמפיוא עטגנערטשעגנל יד ןוא רעב} ור יד .ןטערטעגפיוא רעטיצ םעניילק ןייק טינ

 -ראפ עשידיי עכעלטנייװעג יד ןגיטשעג"ע-ירא טייוװ ,טייוו טָאה ,ןרָאװעג טקנעשעג ָאד זיא סָאװ

 "ןקסענארא; ךונ רעד ,רעװיטארטסנ;טעד שימכרוטש א ,ָאװארב רעד ןוא -- ןעגנוטלאטשנאצ
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 ּפָארא ּפ;ק ןטימ ןוא טנצה וצ טנאד ןופ ןסירעג טרעװ ("גיוצ ןא; סענזיצאק ךיא בָאה ןזעלעג)

 ,טרעדנוװצב ןוא טקוקאב תויתוא "עלופסינמייהעג, עקיטנאקריפ יד ןרעוו

 .סרעטיימו-ט יד דעדיװ ןיוש ןזַלב סע לו ןקידנעראפ ןצ ווירב םעד ךימ לא ךיא

 .ןײר : געוװ ןיא ךיז ןזַאל ןוא טשערואקוב ןיז ןטלעצעג ערעזדנוצ ןע?:ענעצ רימ

 .1925 ינוי ןט-19 קיטײרכ עשרצוו *רעטע;ב עשיר :רעטיל;

 ןשינע:ור םענופ רעײטשו:פ ענעטירשעגרַאפ יד ןשיװצ ןעגנודניבראפ יד ןפיטראפ ם.צ

 םענופ טײקיטעט עלארטצעט יד ןגָארטעגײב טָ;ה עניב רעקידיי רעד ןוכ רעניד יד ןוא רעטצעט

 .גרעבנרעטש :קעי רעסישזער ןוא רעטכיד

 ןוא ןטסקעט ענעגײ; טימ טלעטשעג טָצה גרעבנרעטש ס .וװ ןע קאטקעּפס 30 ךרע ןא יד

 םענופ ןציּפע עטסנעד יד ןבילב ןלעװ ,רוטארעטיליטלעװ ןוא רעשידיי רעשיסצלק רעד ןופ

 -אּפ ליפיוזא טימ טדערעג לֵצֹר ןאפעטש טעַאּפ רעד טָצה ט:ער טימ .רעטאעט ןשידײי םענרעדָאּכ

 דנצּב סגרעבנרעטש ןגעװ גנולדנַאהּפָא ןיז ןיא ,ןרָאי ענעי ןופ רעטאעט ןשידײ ןגעװ ס ט

 : "ןרָאי ןופ ןיירק ןיג; רעדיל

 טימ טשעראקאצװ אעלאק ןופ םצלפ ןלעוטקעלעטניא םעד ןבײרשאב לֵצמא טעװ רעװ ,

 ןלעיצרע:ָאק םעד ןופ עירענײשט רעד טימ ,תוילע עריא עלא טימ ,סעיצאקילפמיא עריִג עלא

 -יקסעגכיונוצ ,ןעלמאזראפ ךיז ןגעלפ'ס וװ סאג 2ײ נֵצ םיינ ,ףיױר א ןיא ןװצעגרע ,זיוה-עפ +ק

 טימ ,תו-צ ענײז טיכ רעדעי ,יײט ןבלעז:עד ןוכ עראּפ רעד ןיא ,ןײש ןקילײז א ןיא יװ טעּפ

 .ךיילגוצ ךעלשטנעמ יוזא ןוא ןדיישראפ יוזא ןעװעג ןענעז סָאװ ,תוגאד עניײיז

 -:טקא ןקידנרעביוצצב םעד טימ *עּפורט -ענ-.יוװ , רעד ןופ ןעלקאטקעפס עט:יראב יד ןוא

 !רענוארב רָ;טקיװ ןוא יסקאמ ןפצרגָאנעצס יד טימ ,ןייטש .י רעסישזער ןטימ ,װָאלונ ףסוי רֶצ

 ,טציא יוװ ,שינעמור ףיֹוִז גנוצעזרעביא רענאטלומיס א ןָא שידיי ףיוא ןעוװעג ןענעז ײז םגד

 ןעינעמור !קיטלמעד ןופ ןעיײפירָאק יד ןעװעג ךיוא רעיושוצ עטרעטסיײג:ב יד ןשיװצ ןענעז

 ,ארדנ:לונ אזדרוטס אישטול ,ןיר;טס ,ערצָאס .ז עואָאס ,יטסוג לֹואּפ ,ונצע ָאס .נ .װ ,רעטצעט

 ןגעװ ןבירשעג טָאה רעכלעוװ ,יזעגרא רָאדוט ןעװעג ךיוא ןעינעז'ס :וקסעלוקיָאװ אראָאיראמ

 -ענצמ רעלאטנעמיטנעס רעד , עסעיפ סנעמעוװ ,וקסעלונימ ןַאי ,ןעלק:טקעפס יד ןופ םענייא

 ."טריפעגפיוא טָאה גרע:נרעטש "ןיק

 יד ,יסקָאר רעדָא סימָאט סָאניק יד ןופ עניב ענײלק יד ,רעטאעט-ןטרָאג עיינ סָאד;

 -סקע עתמא ןבײלב ,רעטאעט רעײא טליּפש עג ט ה ריא עכלעוװ ןיא ןעגנוגנידאב ערעװש

 ,"ןעגנוכיירגרעד עשידראגנאווא ןוא סעירָאטרָא אל-ריטנעמירעּפ

 ןיא ,גנוטעבראצב ןײז טיול ,רעדליב עקינײא טלעטשעג ךיוא טָאה גרעבנרעטש :קעי

 ןשינעמוו םענופ רענָאיזיװ ןוא רָאיטקא רעד טָא ,עסאנאט .ק ןופ ןעלקאטקעּפס-יװער יד

 יו רָאנ ,יװערידראװעלו- א טימ יװ ןעװעג טשינ זיא טעבראטימ סגרע:נרעטש .רעטאעט

 .רעטאעט ןשיטנאטילימ א ןופ ,עיזעָאּפ ןוא טעלפמאּפ ןופ ,רעטאעט ןלאיצָאס א טימ

 ןפיוא טכאנאב , עינעמוו ןיא טריפעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה עמ ןעװ ,1930 ןיא

 -נָא ,יזעגרא רָאדוט ,רעטכיד רעשינעמור רעטנאקאב רעד טָאה ץיּפ .ל .י ןופ ,קיאכ ןטלא

 :קינָארכ עיקידנגלָאכ ןבירשעג

 טשינ ...יעטצעט שידיײי א ןיא רינ ןעײג רָאי ןעצ ןופ ךשמ ןיא לָאמ ןטיײוװצ םוצ,

 לאז ןיו ןעגנאגעגניײירא טשינ ךיא ןינ לָאכ עטשרע סָאד ךיוא .טרָאװ ןייק קידנעייטש-אפ

 ןשיטקאדיד ןסיװעג א טָאה ןייטשראפ י*ןײט ש ר אפ , ף"יאד ךיא זא קנאדעג ןטימ ןײוא
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 טָאה סָאװ ,טייקפיײיר יד ןוא ,סעיציוטניא יד גונעג ןענעז רעטעּפש ;גנוראפרעד רעד ראפ ןיז

 -אעד א טימ טרָאװ סָאד ןײז וצ אלממ טװרפ רעכלעוו ראלוב?קָאװ םענופ טלסײרטעגּפא ךיז

 סע טריציפילּפנא'ס ,ןײטשראפ עראטנעמעלע סָאד םורא טשינ ןיוש טמענ עכלעוװ ,טעטיל

 -עצ ןופ סעירעס ןעיליסוצפיוא ןייּפ עשיטסאלָאכס יד םתסה ןמ טנײמ ןיטשראפ .טשינ ךיוא

 םעדָאפ -עד ךיז טסירעצ'ס עכלעװ ןופ ןלערק יוויוזא ,גנוטכיר ןייא ןיא ,ןכאז ענעפרָאװ

 וצ ןיא םוידוטס םענופ קעװצ א .ןכאז עכעלדנעטשראפ ןופרעד ןכאט ןצ ןוא ,ליינש םענופ

 רימ יוויוזא .טײקכעלדנעטשראפ רעשינַָאמראה טימ ןטעטילאער יד ןוא תונוכ יד ןטכיילא

 ןטלא ןפיוצ טכאנאב ,, ןרָאװעג טליּפשעג זיא'ס רעכלעוװ ןיא ךאיפש יד ןײטשראפ טשינ ןזומ

 טשינ זדנוא ראפ ןענעז עסעיּפ רעד ןופ תונקסמ יד ןוא לבאפ רעד ןופ ןיז רעד ןוא ,"קראמ

 זיא יז זא טסוװעג ןבָאה רימ לײװ גנולעטשרָאפ רעד וצ ןעגנאגעג ריכ ןענעז ,קיטכיוו

 לעװ ,רעלטסניק ןטנצטסיד ןוא ןשיטאמגינע ,ןגנוי א ןונ בעװעג ןצגאג ריא ןיא טריזינאגרָא

 װיטקניטסניצ זדנוא ןבָאה ןעגנוכײרגיעד עשינעצס סנעמעװ ןוא גרעבנדעטש .י טסײה רעכ

 ןעלטימ עכעלנעזרעּפ גנעוטש טימ ןוצ תוקספה ןיא טכארבעג קורדסיוא םוצ .טריסערצעטניא

 וצ םזיָארעה םעד גרעבנרעטש רעה טגָאמראפ ,לאטיפאק םוש ןייק טשינ טציטש'ס עכיעװו

 עשירעלטסניק ןייז ןכאפטנא ןענָאק וצ ידכ ,טשעראקוב ןטצענערגאב רעײז םעד ןיא ןבײ?ב

 .םיתמה-תיחת ןצ חישמ לש רפוש ןײז טימ רע טקעװ ,לָאמ ןצ לָאכ ןופ ,ןוא ,עזָארװענ

 ןלָאז רימ ןסײהעג טלָאו דעטאעט סגרעבניעטש ןועלקרעד ןלָאז -ימ זא ןעגנצגלראפ וצ

 ?לרעסעמ ןַײמ רשפא וטסָאה" :ןרעפטנע ןוא ןגערפ ןופ--דָאטעמ ספרָאדנעלַא וצ ןרעקמוא ךיז

 ךיא ."טוה א טפיוקעג ךיז טָאה רעטסעװש סעמאמ רעד רעבָא ,?רעסעמ ןײײד טשינ בָאה ךיא

 קיזומ סנוװָאהטעב ,טניוו םעד ,דמאז סָאד ןרעלקרעד ןעמענ טשינ ךיז טעװ רענייק זא ןיימ

 ןוא ןרעלקפיוא טשינרָאג ןלעװ רימ .ןטנָאזירָאה יד ןשיװצ ןקלָאװ יד ןופ ןבעװש סָאד ןוא

 ענײז טימ עיצָאמע ןא ןבעג וצ זדנוג ןייא ךיז טיג ןגרעבנועטש ביוא .ןיטשראפ טשינוָאג

 יד ןופ עירָאגעטאק רעד ףיוא קידנקוק טשינ .ןפראד רימ סָאװ ץלא סָאד זיא ,ןעלגיּפש

 -רעטאעט ענייז ןיא טנאה ױעשיגאכ ,רעטײרב א טימ גרעבנרעטש ײז טדנעװשראפ ,סעיצָאמע

 ןופ ןוא גנונעדרָאמוא ןוא גנונעדרָא ןופ ,גנוגעװאב ,קיטסאלּפ ןופ סעיצָאמע ,סעיצקורטסנָאק

 -יטָאמע רעד טרעװ ,ןעגנוטכיש ןוא סערדָאי ענעדיישראפ ענייז ןופ טרעװשאב .סעיצאוטיס

 ביוטש א וליפג ןפיילש ןכרוד ראלוקעלָאמ טעבראאב ןוא ,ןצילב ןוא ןרעניד זיב טקנוּפ רעװ

 ...רעפיילש.ןטנ;גילירב א ןופ תומלש רעד טימ ,רעטאעט ןואפ קידללוכ זיא סָאװ ?דנרע|

 -מיס ,םארגָארּפ םענופ עזָארּפ רעד ןיא יװ ,ןטקא יוד יד ןיא זא ןגָאז טשינ ןענָאק רימ

 .ַאטעג ןשידיי םענופ טײקיזַאל-סגנונעּפָאה עכעלניײּפ יד "קראמ ןטלא ןפיוא טכאנאב ,, טריזילָאב

 טרָא ןוא טײצ ןופ טדײשעגּפָא רעבָא .ןקערשנָא ןופ סצעיזיוו ןופ ףמאק רעקיטפעה א רָאּפ טמוק'ס

 רָארעט רעד ;סעיצאנ ןופ למוט םעד ןיא עיניל רעכײלג א ןיא ןפרָאװעג ןוא ןבירטעג ןוא

 רעד ןיא ןוא טנעמיטנעס ןיא קיטײטאב ןענעז ןשטנעכ סנפיוה עסיורג יד ,טנעמָאמ םענופ

 ןופ עיזאוניא ןא ןליײײט ריפ יד ןופ יירד ןיא זיא ןבעל סָאד .טייקכעלקריו רעשירעלטסניק

 ןבעל עטיוט יד .םירבק יד ןוכ ןוא שינרעטצניפ ןופ טסימ ?עד ןופ סיורא ןעמוק סָאװ םיתמ

 -סוליא ןוא ָאּפ ראגדע ןופ ןוא םיאיבנ יד ןופ ןטָאררעד ,עיזאטנאפ רעײז טיול ןבעל ןוא-- ךָאנ

 תכורפ ןסיורג סגרעבנרעטש ןופ ןקסערפ יד ןיא .סּפָאר ןעיסילעפ ןופ ןעּפ רעד טימ טרירט

 םלוע םעד ןענאמרעד עכלעװ ןציקס ענעפרָאװעצ -- ליפ וצ לסיב א עקינייא ןאראפ ןענע

 עינָאלד רעכיײװ רעד ךרוד םייל ןופ ןטיינקעגסיא יוװ ,םיתמה תיחת ןיג ןוא סקניפס רעד ןיז

 ,רעכעלקערש רעד זיא ,ץענעג איװ סיורג עניב א ףיוא .תומצע עדיולפ ןופ שינרעטצניפ א ןופ
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 א ןופ שזָארד א ןעלטימ עטסגראק יד טימ ןבעג וצ דנאטשמיא סּפילאקַאּפא (רעקידנרעכיור)

 רעשיגָאלָאעג רעקירעי טנזיוטליפ א ןופ עיצאזיטקאלאטס עשילעז א ןוא עבמָאקאטאק רעסיורג

 טײג ןײש רעטעלַאיּכ רעסאלב א ןוא ןשזאנָאסרעּפ עניײז ןיא טצפיז ךיוה רעטעלָאיפ א .עטאד

 .םיתמ עתמא יד ןופ רעמינפ יד ראפ ךיז ןדיוה סָאװ סנרעטמאל ענייז ןיא ףיוא

 םענופ סענעצסיטפיוה יד ךָאנ גנונעכייצ עלאברעוו ןיק ןוװרּפסיוא טשינ ןלעװ רימ

 יד קידנּפאטנָא ,ףיוא ךיז טביוה יז ןכלעװ ןופ ,טױט ןרעביא טנאוו עצראווש יד ,רעלטסניק

 ענעּפָאלשעגנייא טפנאז יד ןופ ןשינעפיטידרע יד ןופ ןעמוקסיורא סָאד ,האורדוניא םענופ טנעה

 ליפיוזא ,סנטָאש ןוא רעטסנעּפשעג ןופ ןעמיטש ליפיוזא ןענאמרעד טשינ ןלעװ רימ ןוא :םיתמ

 רעיודאב ןוצ ןדיײל ןופ ןשזאנָאסרעּפ טנזיוט יד טימ םובלא םעד ןופ ,סענירוגיפ ןוא ןרוגיפ

 טלָאװ ןוא טנעצקא ןוא רעטקארצכ רעײז טרענימראפ טלָאװ גנוקיטלאטשעג עכעלטפירש רעיײז

 .ןבעל ןשינעצס ןכעלריטאנ רעייז ןופ ןוא ליטס םעה ןופ ןגיוצעגסיורא יײז

 וצ זיב טלּפענקעגוצ :ןטקנוּפדנאטש ײװצ טימ ןייג ןעמ ןָאק רעטאעט סגרעבנרעטש ןיא

 טנָאקעג וטסלָאװ לאפ ןטײװצ ןיא .ןסיורדניא ןאטס ןטימ !הֿפיחמ ףיורא-זיב ןפָא רעדָא זדלאה

 םיא וטסלָאװ ,טיונ ןיא ,ןוא ןעלּפענקוצ ךיז לָאז רע ,רעיושוצ םענופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןעיצ

 ןובשח ּפָא ריד וטסיג לאפ ןטשרע ןיא .ןרָאצ ןיא םיא קידנטלאה ,טנאוו רעד וצ טיירדעגכיוא

 טשרע טצעװ רעכלעוו ,רעלטסניק םענופ תושר םוצ טלעטש גרעבנרעטש רעה לאירעטאמ לפיוו

 ...םיא טימ ןטעברא וצ ןבײהנָא טציא

 -ייא רעד ןופ תועפשה ןגרעברעטש ןבירשעגוצ ןבָאה יעקיטעטסע ןוא רעקיטירק עקינייא

 ליפ .סיורָאפ טײװ קעװא זיא טסנוק עשינעצס יד עכלעוו ןיא רעדנעל ןופ ,רוטלוק רעשיעּפָאר

 -ָאנ רעד ןיא ,ָאד ןענעז סרערעל סגרעברעטש זא טסיװעג טשינ ןבָאה רעקיטירק עקיזָאד יד ןופ

 םענרעדָאמ םענופ רעײטשרָאפ םעד ןעלאישדאראק ןיא ןעזעג טָאה רע .עינעמור ןיא עקאט ,טנע

 ףיוא ןרָאסישזער ןוא ןגרוטאמארד עגנוי יד טכאמעג םאזקרעמפיוא טָאד ןוא רעטאעט ןלאנָאיצאנ

 ךיז טניפעג סָאװ רעטאעט ןשיטילָאּפ םענרעדָאמ םענופ ןעמעָאּפ ןוא ןעעדיא ןופ םוטכַײר םעד

 .רעקיסאלק ןסיורג םענופ קרעװ יד ןיא

 -שרע ,טשעצעראקוב ,(ורעגולאק ןָאי רָאטקעריד) "אקילבוּפ איניּפָא, טפירשטיײצ רעד ןיא

 רפע, לקיטרא ןא טכעלטנפעראפ גרעבנועטש בקעי טָאה ,1926 יאמ15 ןופ !ימונ ,גנאגרָאי רעט

 :לעוטקא רעײז טנײה ךיוא זיא סָאװ ,"רָאסישזער א ןופ סקָאדאראּפ רעד ,עלאישדאראק

 ,טלעטשעגפיונוצ ןענעז ײז ןעװ ןיז א טלמעד רָאנ ןבָאה תושרד-סגנורעאב עשיטירק יד.

 -- ןגײטשפיוא ןפלעה וצ ײז ידכ -- טעװאיעג סָאװרַאנ ךיז ןבָאה סָאװ ןטנאלאט עסיװעג תבוטל

 -מוא טימ ןרָאװעג טנגעגאב ןענעז קרעװ ערעװש סנעמעװ ,ןטנאלאט ענעמוקלופ תבוטל רעדא

 עלאישזדאראק .ןרעוװו טריזירָאנָאס ,טשטייטעגסיוא ןפראד ײז ןוא טפאשרענגעק ןוא דנאטשראפ

 עשינעמור סָאד טרינימָאד ,טלאהניא ריא טימ ףיט ןוא קיטכיוכרוד ,לעה ןוא רָאלק זיא טסנוק

 זיא יז -- םרח ןופ ןיטנאראק םעד קידנענאמרעד טשינ --- ךיז ןוייוואב ןייז ןופ ןיוש רעטאעט

 -אנָאיצאנ רעד ןופ דראדנאטס א יװ ךיז קידנרינָאּפמיא שינעלקנעװק ןָא ,ןרָאװעג טריזילאער

 עמ רעכלעװ ןיא ,טסנוק רעטריטנעמגארפ סוקסענימע ןופ דיישרעטנוא םוצ) .עידעמָאק רעל

 -מה-קורדסיוא ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ ,טנעמארעּפמעט ןקיזיר א ןופ לגנארעג ןשינארט םעד טליפ

 -סיוא גנובערטש ןוא געיעג ןשירעפעש ןײײז ןיא ,ץירקעג-ןיײיצ ןשינעמור ןלאינעג ןוא תואצ

 .(טעטילאסרעװװינוא וצ זיב קנאדעג ןלאנָאיצאנ םעד ןטיײרבוצ
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 קיפיואנביוא גנוזָאל עקיזָאד יד ןטײרּפשראפ וצ ךיז רימ ןביולרעד ןגעו טסעד ןופ ןוא..

 עיגרוטראמארד רעד ראפ ײס *!עלאישדאראק ָארּפ,:ךעלריטאנ ףיט רעבַא ,?אסקָאדָאראּפ

 .ישזער רענרעדָאמ רעשינעמור רעד ראפ יײס ןוא

 ןיא ןרָאװעג טלקיװטנא זיא-- רעטאעט ןגעװ עיצּפעצנָאק,עװיטיוטניא סעלאישזדארצק

 סיורא גונעג טשינ ךָאנ ײז ןענעז ליײװרעד .רָאי 35 טימ קירוצ ןופ ןעלקיטרא עדנדנעלב עקיני ;

 רעשיפארגָאירָאטסיה סלצ יוזא טשינ .קיטירק רעשיטאמארד רעד ןופ טשינ ,ןרָאװעג ןביוהעג

 ראפ טסקעטערּפ א יװ .טשינ ,עיפארגָאיב סעלאישזדאראק ראפ ןעניד ןָאק סָאװ ,לאירעטאמ

 עלאישזדאראק .גנוטכיולאב רענײמעגלא ןא ראפ טקנוּפ-סטלאהנַא ןא יװ טרעײנ ,סעיסוקסיד

 -רעטאעט םענרעדָאמ םענופ רעײגרָאפ א יװ ןויװעגסיורא ןעלקיטרא עקיזַאד יד ןיא ךיז טָאה

 רעד ןופ ?קניװ םענעפרָאװראפ םעד ןיא -- זדנוא ייב ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא סָאװ ,קנאדעג

 טציטשעג ,רעטאעט םענופ רעקנעד ןוא ןרינָאיּפ יד ןוטעג סע ןבָאה'ס רעדײא -- עיצאזיליוויצ

 -אראק .רוטארעטיל רעד וצ תודגנתה ןיא ןוא קיגנעהּפָאמוא ,סעיזיװ עשילארטאעט ןייר ףיוא

 לופ ,רעטאעט םלָאגָאג יו טקנופ ,רעטאעט שיטילַָאּפ א ןעװעג ךָאד זיא רעטאעט סעלאישז

 רשפא טצלירג ןוא טצלירגעג טָאה עכלעװ ,קינָארכ רעניײר ןופ ןשזאסאפ ןוא ןטנעצקא טימ

 בילוצ אקוד ןוא ,קיטעטסע רעטסאפעגרָאפ א טימ ןטעטסע יד ןוּפ ןרעיוא יד ןיא טנײה ךָאנ

 רעגנוי רעד וצ ךיז טרעטנענרעד ןוא קיטײצטנײה עידעמָאק יד טרעװ קינָארכ א ןופ ןָאט םעד

 רענײר רעד ןיא יװ טקנוּפ ,סיוא טייב עכלעוו ,עיגרוטאמארד רעשיעּפָאריײא רערענָאיצולָאװער

 עשינעמור עגנוי יד .קינָארכ רעשיוארעטיל ףיוא קיטסיוטעלעב עשידָאמטלא יד ,רוטארעטיל

 טשינ ןרָאט ,גנוגעװאב רעד טָא ןופ ץנאנָאזער יד ןיײגרעד טעוװ'ס עכלעװ וצ ,ןגרוטאמארד

 רעטײװ קידנעיצ .עידעמָאק סעלאישזדאראק ןיא ךיז טנופעג וויטָאמ רעקיזָאד רעד זא ןסעגראפ

 ,ןענײמ לײט יװ ,טשינ טסײה עיצולָאװע רעכעלריטאנ ןייז ןופ עיניל רעד ףיוא םעדָאפ םעד

 .רעטאעט-ןסאג םוצ ,רעטאעט ןשיטילָאּפ םוצ רָאנ ,עידעמָאק רעקידנריזילארָאמ רעד וצ ןײג

 -אישזדאראק ןיא טרעּפרעקראפ טבעל ןוא ןאראפ זיא ץנעדנעט עקיזָאד יד זא ןויײװאב וצ ידכ

 טלעטשעגפיוא רעדיװ ףראד יז רָאג ,תולעפתה ענרעבלעק ןרישיפא וצ גונעג טשינ ויא ,ןעל

 תוכיש א ,בגא ,טָאהס רעכלעװ וצ עכָאּפע רעד ןופ םטיר ןיא --- שירָאסישזער -- ןרעװ

 .סעידעמָאק סעלאישודאראק ןופ טסייג רעד

 ,טיירגעגוצ טשינ ךָאנ זיא טפאשלעזעג רעזדנוא א ,ןהנעט טנָאקעג ןעמ טלָאװ רשפא

 ןתמא רעד ןיא רעהעג סָאװ סָאד שזארוק ןוא טיקטסיירד טימ ,ןלעטשקעװא ריא ראפ לָאז עמ

 ,םורא טייצ רעװיטאמיכקָארּפא ןא ןיא ,ןעזסיורָאפ ןָאק עמ רעבָא .טסײג סעלאישזדאראק וצ

 .עלאישזדאראק א סרעײז ךיוא ןרעבָארעד ךיז ראפ ןלעװ ןסאמ עטריּפיצנאמע יד זא

 ,בולק ןשיטסילאיצָאס םוצ טעשזדנָאלבראפ עלאישזדאראק ךיז טָאה ןבעל ןײז תעב

 ריוא) -- רעטאעט-רעטעברא ןא ןלעטשפיונוצ ןראפ ןטנעמעלע-רעטעברא טכוזענ טָאה רע וװ

 װיטיוטניא ,ןילרעב ןיא ןרָאטאקכיּכ ראכ ןוא דנאלסור ןיא ןדלָאהרעיעמ ראפ ,רע טָאה טימרעד

 .ןוװרּפ ענײײז ןופ ןרָאװעג טשינרַאג רעבָא זיא'ס (רעטאעט ענרעד.מ סָאד ןעמונאב

 ןרעװ גנובערטש סעלאישזדאראק טעװ זדנוא ײב ךיוא ןעװ טיצ א ןעמוק רעבָא טעוװ'ס

 ,י..טייקכעלקריוװ עלאער א

 יד ןופ טעטיואדילַאס רעכעלרעדירב ןופ קורדסיוא רעד ןיא טנאנָאיצָאמע סרעדנוזאב

 רעד יבגל רוטארעטיל ןוא גנוגעװאב-רעטאעט רעשינעמור רעד ןוּפ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסנעש

 .ןאמָאר יטענַאר ,רעבײרש ןשידיי-שינעמור םענופ עיצאערק רעשיטאמארד
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 ןופ ןגעװ עמורק יד טימ ןדנובעג ןעװעג זיא קרעװ ענייז ןופ לרוג רעד ןוא לרוג ןײז

 .טייצ ןײז

 זא ךיז רימ ןסיװרעד ,ןאמָאר ןופ רעלעג ר"ד ,רעציטש ןטשרע ןייז ןופ תודע יד ןופ

 עמערָא ענײז ןריולראפ ירפ טָאה רע .1852 ןיא ,אצרעה ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןאמָאר השמ

 רעשיעּפָארײא רעד ןופ לאווק םענופ ןּפעש וצ תוחוכ עלא טימ טימאב ךיז טָאה ןוא ןרעטלע

 ןוא עקלעמראי א טימ ןטפאק א ןיא ,ועלרעה ןײק רע טמוק 1868 ןיא .רוטלוק רעכעלטלעוו

 ןוא ,ערוטאמ רעד וצ ךיז ןטיײירגוצ ןפלָאהעגוצ םיא טָאה רעלעג .שיערבעה ןופ סעיצקעל טיג

 רעבָא טָאה רע עכלעוװ ,ןיצידעמ טרידוטש טײצ לקיטש א טַאה רע יװ ,ןילרעב ןייק ןרָאפ

 רע טיג ,רעטקידנעראפ טשינ א דנאל ןיא ךיז קידנרעקמוא .עיגָאלָאליפ רעד בילוצ טזָאלראפ

 רעד ןיא טימיטעברא ,עקערוא .א .וו ןופ טוטיטסניאילוש םיב טעבדא ,ןדנוטש עטאוװירּפ

 .עלאישזדאראק .ל .י ןוא וקסענימע .מ טימ ךיז טעדנײרפאב רע וװ -- "לוּפמיט ,; גנוטייצ

 -סינימ-ןרעסיוז ןיא רעצעזרעביא ןא יװ ונגעשטינלאגָאק יאזיכ םיא טרינימָאנ ,1878 ןיא

 ןגמָאו יטענָאר טָאד ךעלניישראוו .העובש יד ּפָא םיא יב טמענ קעב ,"ד רעניבאר רעד .םוירעט

 ."דיגמה,ןיא טעבראטימ ןייז ןעװעג ךישממ רָאי םעד ןיא
 יד ,שטיװַאקשרעה ארָאנָאעלע טימ ןאמָאר טָאטש רעד ןיא ?נותח רע טָאה 1882 ןיא

 .ןזייר וצ ליפ ןוא ןרידוטש וצ ןעניגראפ ךיז רע ןָאק טציא .ראדנערא ןא ןופ רעטנַאט

 -בעל ןפורעגסיורא טָאד ןביושעג טָאד רע סָאװ ץלא רָאנ ,ןבירשעג ליפ טשינ טָאה רע

 .גנאלקּפָא ןא טאהעג טָאה ןוא םיחבש עסיורג ,סעיסוקסיד עטפאה

 .טײקמאוקרעמפיוא יד ןגיוצעג םיִצ ףיוא טָאה 1878 ןיא ןענישרעד ,"ודאר; םעַאּפ רעד

 ןופ רעײטשרָאפ עטסקידצנעלג יד ןופ ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,(עסאנאמ) "השנמ,, עמארד יד

 -עלטסניק יד ןופ דמערפ ןענעז סָאװ סעיצצטיגא ןפורעגסיורא טפָא טָאה ,עניב רעשינעמור רעד

 -עג טליּפשעג ןוא טצעזעגרעביצ זיא יז .עמַארד רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עכעלשטנעמ ןוא עשיר

 .ו.א.א שינעװָאלס ,שירגנוצ ,שילגנע ,שטיײיד ,שידיי :ןכארּפש רערעמ ןיא ןרָאװ

 עקידנרעיוד א טלעטשעגניײא ךיז טָאה ןצמָאר יטענַאר ןוא עלאישזדאראק .ל .י ןשיװצ

 עלאעדיא ןצ ןויובעג טרעװװ טשעראקוב ןופ "אעכינושז, רעד ןופ קידנבײהנָא .טפאשדניירפ

 -ועד ןוקסערָאיצמ ןופ ןעגנונעכייצראפ עכעלגעט יד ןופ .רעפעש ײװצ יד ןשיװצ עיצאקינומָאק

 -זב ךיז ןבָאד ,1818 יאכנ ןט-26 ןופ ,*אעמינושז רעד ןופ גנוציז רעד ןיא זא ךיז ריכ ןסיוו

 יוקסענ-:לָא ,וקסענאברעש רָאדָאעט ,ןיזוקאטנאק טשריפ רעד ,ירדנאסקעלא עליסאוו ץוח ,טקילײט

 .ןאמָאר יטענָאר ןוצ עלאישזדאראק :;דניירפ ייוװװצ יד ךיוא ,ענאג ,שטיוואלס ,וקסענימע

 רעביא טיג ,רעקיטירק ןסיורג םענופ גנונעכייצראפ ערעדנא ןא תודע סלא קידנעמענ

 -ארגק ןטעברצפ וקסערָאיאמ טָאו ןסנאקאוו-רעכוז יד ןופ ףוס םוצ, זא וקסעלוקַאשט ןאברעש

 -עג טָאה עועשטעװ יד .רעגָאװש ןייז ,ץינמערק רעה םעד וצ ,טיורבטנװַא ןא וצ ,ןעלאישזד

 רעד ןופ רעביײוש עקיבלעזיד טימ ,טנװָא ןשירארעטיל ןתמא ןא ןופ רעטקאראכ םעד טאה

 ."ונגענװעד --- שטיביק ןוז אקינ ,ןאמָאו יטענָאר ,שטיװצלס ,וקסענימע ,"אעמינושז;

 טָאה ,ןָאלזס ןשיר:רעטיל סוקסעוָאיאמ ןטיט ןכוזאב ךיוא טגעלפ רעכלעוו ,וקסענימע

 -ײצ רעד וצ יז טגנעוב רע ןוז רעבײוש עגנוי יײװצ יד וצ טרעטנענרעד טפאשביל טימ ךיז

 .טאלב םעד ןופ רעטעבראטימ ראפ יז טכאמ ןוא "לוּפמיט , גנוט

 -רעביא טָאד ונזעראזאל וברצב ןכלעװ) 1878 ילוי ןט-13 ןופ טשערָאלפ ןופ ווירב א ןיא

 :דניירפ עמ ;זנײנעג ענײז ראפ וקסענימע ךיז טגָאלק ,("םאדא, טפירשטייצ רעד ןיא טקּורדעג

 :ןאמָאר יטענָאר ןוא עלאישזדאראק
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 קיש ךיא ןוא ךייא ךָאנ קנעב ךיא ןוא ייוו ץלא ךָאנ ךימ טוט סוכ רעד ןא ןסיװ טײז;

 ."טשינ ריכ טבײרש ריא סָאװ רצפרעד עטוג טשינ עלצ ןָא ךייא ףיוא

 -רעדירב םעד טימ דניירפ יײװצ ענייז וצ טדנעװעג רעטייו ךיוצ ךיז טָאה טעָאּפ רעד

 ךַאנ ײז טָאה רע ,"ןאמָאר יטענָצר ןוצ עלצישזדאראק, טייל עטוג ,יָאמ :קורדסיוא ןנעל

 :ןבירשעג

 ןָאק סָאװ האצוה רעסיוורג רעד בילוצ ןוא טייקליופ ראפ ,זא ארומ בָאה ךיא לייוװ,

 ךיא קיש ,עקראמ א ןפיוק וצ טסַאּפ רעד וצ ןייג טשינ ךייא ןופ רענייק טעװ ,ןריניור ךייג

 טסלָאז ןאמַאר יטענַאר וד : װירב א ןבײוש רימ טלָאז ריא ידכ ןגב 15 ראפ עקיאמ א ךײא

 ןבָארג ןטימ ןענעכתח טסלָאז עלאישזדאראק וד ןוא ,וצרעד רעסעב טסגיוט וד לייוו ,ןביירש

 טיײג'ס יװ ,וירב םעד ןיא ןביירשניירא טלָאו ריא ןוא טפירשרעטנוא ןא ןופ טרָא ןפיוא רעגניפ

 ,*קיטילַאּפ רעד טיכ ןוא טלעװ רעד טימ ,דנגל ןטימ טלאה'ס יװ ,ךייא

 ,אשזדָאה .ד ךיוא טנצמרעד ,ןאמָאר יטענָאר ןופ טוג םעד ףיוא ןטיזיװ סעלאישודאראק ןגעוו

 :טבײרש רעכלעוו ,ץמאענ ארטציּפ ןופ "שעראר ורטעּפ, ייציל םענופ רעכיברַָאי יד ןיא

 ."ןאמָאר רעביירש םעד דניירפ ןייז יב טסאג וצ ןעװעג עלאישזדאראק זיא לָאמ עכעלטע;

 -ערּפ עצנאג יד טעככ טַּצה עלאישזדאראק ןופ "אטסאּפענ, טימ ערעימערּפ רעד אב ךיוא

 זיא ןגמָאר יטענָאו ,ןילצנצ ןשילעז ןופ עמארד עקיזָאד יד ןריקיטירק וצ טלייאעגוצ ךיז עס

 םעד ןעװ ןוצ .רעטסײנ םענופ תונואג יד ןעזעגסיורא טָאה רעכלעװ עטשרע יד ןשיװצ ןעװעג

 רעטצעט-לאנַאיצאנ רעטשעראקוב ןופ עניב רעד ףיוא טויפעגפיוג טרעװ 1905 ראורבעפ ןט4

 ,רעפעש יײיװצ יד ןופ דניירפ עקיניײצ ךיוצ יװ ,רעוט-רעטצעט ןבַאה "השנמ, סנאכָאר יטענָאר

 -אראק ןופ ןטקנופ-סגנוריראב ןוא ןקיטסירעטקארצכ יד ןבייהוצסיורא טיײהנגעלעג א ןענופעג

 .קרעוו סנצמָאר יטענָאר ןוא סעלאישזד

 טבײרע גנולדנצהּפָצ רעשיטירק רעועטיירב א ןיִא ,1904 ןיא ןיוש זא רימ ןעעז יוזא ןוא

 ,לעוטקא ןײז ןלעװ ןאמָאר יטענָאר ןופ קרעװ םעד ןגעװ רעטרעװ עכעלטע, :רעוארג .ק רעה

 ײס ןגעװו יװ רעמ רשפא ,ןבירשעג ךס א רעײז ,ךס א ןעמ טָאה קרעװ ןקיזָאד םעד ןגעװ םגה

 ."ןסעיּפ סעלאיעזדאראק ןופ ,ךיז טײטשראפ ,קידנריהארטסבא ,עסעיּפ רעשינעכור רעכלעוו

 גנוטייצ יד .סאי ןיִא טצעזאב ןאמָאר יטענָאר ךיז טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ,סאי ןיא ןעװעג ןטכענ זיא עלאישזדאראק, :ןדלָאמעג ,1907 יאמ ןט-27 םעד טַאה "איניּפָא ,

 ןיא טניוװ רע:לעװ ,"השנמ ,, ןופ רעפעק ןקידוב:ב םעד וצ עביל יד ,םיקסע בילוצ טשינ רעבַא

 ."ט:ארבעג רעהא םיא ט:;ה ,סאי

 א ןוא טפאשדנײופ עסיורג א ןאואפ זיא ןאמָאר יטענָאר ןוא עלאישזדאראק ןשיװצ

 ,עדיב לײװ ,טככר ןבָאה עדײב ז+ ןגָאז ןָאק עמ .גנורעדנוװאב עקיטייזנגעק עמיטיגעל רעײז

 ךיוא ןענעז יז רָאנ ,רוט:רעטיל רעד ןיא רעטרע עקידובכב ןעמענראפ יז סָאװ רָאנ טשינ

 .ןשטנעמ עקידובכב רעײז

 ןאמָאר יטענ;ר טָאה דנ:טשפיוא-םירעוּפ םעד ךָאנ ,1907 ןופ ןשינעשעג עשינארט יד ךַענ

 -- ןילרעב ןיא .קנארק רעװש טרעװ רע .ועליעד ן:על ןופ טוג סָאד טז;לראפ קיטליגדנע

 ףיוז טראװעג קידרעביפ עלאישזדאראק טָאד-- טרעקעגמוא סָאװרָאנ ךיז טָאה רע ןיהווװ

 לָאּפָאפיראז לואּפ וצ רע טבײרע ,ײז ט:וקאב רע ןעװ ןוא .דניירפ ןקידנדייל ןייז ןופ תועידי

 :1907 .צעד ןט-24 םעד

 ןאמָאר יטענָאר זא ע:ארגעלעט א ןעמוקאב ב?ה ךיצ .טריווװראכ רעיײז ןעװעג ןיב דיא;

 רעײז ןעװעג ,ךעבענ ,םיא זיא 'ס .וז ןײז !קישמייה ג ףכת ףראד ךיא וא ןוא קנארק רעײז זיא
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 אראפ סָאװ טגָאזעג טשינ רימ טָאה עמ .רעבירא זיא הנכס יד זא סע טנײש טציא .טכעלש

 העידי עקיזָאד יד .גנודניצסנא-ןגנול עשיװעדלָאמ א ןעװעג אמתסכ זיא'ס ;:זיא סָאד קנערק

 ."סיפ יד טקאהעגרעטנוא טושַּפ רימ טָאה

 :לַאּפָאפיראז וצ ךיוא ,םורצ געט יירד ןיא

 -ראפ זיא הנכס יד זא רימ טגָאז עשעּפעד עטצעל יד .רעסעב סע טייג ןאמָצר יטענָאר,

 ,ןקאטא-ץראה א טאהעג טָאה רע סע טסיײה .רעלעפ-ץראה א טימ ןבילבעג זיא רע רעבָא !ייב

 ."גנודניצטנאדןגנול ןייק טשינ ןוא

 :לטראק-טסָאּפ א ןיא ,טל-ייוװצראפ טעמכ

 םיא יב טָאה ןעמ :טעב סענוּכ ןענאטלעגפיוא זיא ןאמָאר יטענָאר רעמערָא רעד;

 .רעקידתושממ לסיב א ןסע וצ טביולרעד םיא טָאד עמ ןוא תואופר יד ןעמונעגקעװא קסורב

 טעב יא טגעלעגנײירא רעדיװ םיא טָאד עמ .ועלעפיוןפאלק-ץראה א ןעמוקאב ף?:ת טָאה רע

 -יװ םיא טייג'ס זא רוחב ןײז רימ טביירש טציא .ןרעטקָאד ךיז ןסייהעג רעדיװ ןוא ןיירא

 יײז סָאװ סעיצָאמע ןוא טייקדימ ןופ טרעטאמעגסיוא יז ןענעז עלא זא רָאנ ;רעסעב רעד

 ."טכאמעגכרוד ןבָאה

 םעד .טראוורעד טָאה עלאישזדאראק יװ רעכיג ליפ ןעמוקעג זיא פאלק רעלאטאפ רעד

 ,סיפארגעלעט ןרָאװעג רָאװעג .המשנ יד סיוא ןאמָאר יטענָאר טכיוה ,1908 ראונאי ןט7

 :לָאּפַאפיראז ראכ עלאישזדאראק ךיז טגָאלק

 סאי ןופ ןעמוקאב ךיא בָאה ,קיטסניד ,ירכרעדניא טנייה :ןגָאלשרעד קראטש ןיב ךיא,

 -עג ט:אנרעדפיוא קיטנָאמ -- ןטכענ !זיא ,ךעבענ ,ןאמָאר יטענָאר -- הרושב עכעלקערש א

 !ןעװעג זיא רע טוג יװ יא !ךע:ענ ,דנירפ רעביל ןייפמ !דָאש א .ןברָאטש

 -אז ליאפ ןוא עלאישזדאראק .ל .י ןשיװצ ץנעדנָאּפסערָאק יד ,וקסעלוקָאשט ןאברעש)

 .(לָאּפָאפיר

 .סאי ןײק ןעמוקעג לָאמניײא ךָאנ עלאישזדאראק זיא ,ןאמָאר יטענָאר ןופ טוט ןכָאנ

 טיזיו םעד טבײרשאב ,"איניּפָא; גנוטייצ רעד ייב רָאטקאדער רענעזעװעג ,ןאישטסוד ר"ד

 ךיז ןבָאה סָאװ ןדײײל עפיט יד ןוא עװָאדלָאמ ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא רעטסיימ םענופ

 :דניירפ ןעמיטניא ןייז ןופ טיוט ןכָאנ ,םינּפ ןייז ףיוא טצירקעגסיוא

 -ײיבראפ ,ןעװעג זיא עלאישזדאראק .ןילרעב ןייק ןרָאפעג זיא ןאמָאר יטענָאר יורפ,

 -לא יד ןטיילגאב ןעמוקעג ייז ןענעז יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןוא טשעראקוב ןיא ,קידנרַאפ

 .דניירפ ןייז ןופ הנמ

 טָאה טיט ןײז .ןאמָאר יטענָאר רעביא טדערעג רימ טימ רעטסיימ רעד טָאה לָאמסָאד

 סָאד ןעזעג םיא בָאד ךיא יװ רעטלע ליפ ןעזעגסיוא טָאה רע זא ,טלסײרט:צ יוזא םיא

 .קנופ רעשינָאריא רעד ןדנוװשראפ זיא קילב ןצלָאטש ןוא ןקידעבעל ןייז ןופ .לָאמ עטצעל

 ."ןעזעג טשינ לָאמניײק םיא ייב בָאה ךיא סָאװ ,טײקכעלטרעצ א טימ טקוקעג ןבָאה ןגיוא ענייז

 ןרעלקרעד סָאװ ןעלאישזדאראק ןופ ווירב יײװצ טכעלטנפעראפ ךיוא טָאה ןאישטסוד ר'ד

 .ןאמָאר יטענָאר וצ טפאשדניירפ ןײז

 ןרעמאקיטנא יד ךרוד סיפ יד ןפָאלעגּפָא רימ ךיא ןיב רָאי עכעלטע טימ קירוצ*

 טָאטש א ןכלעװ טימ ,רעגריב א ןועגריֿבניא ןראפ ןעמיטש קידנעלטעב ,טאנעס םענופ

 א טימ קירוצ זיא רע) .טילעארזיא ןשינעמור א ןרעגריבנײא ןראפ -- טסױרנעג ךיז טלַאװ

 עכלעו ,דרע רעשיװעדלָאמ רעד ןיא קיבײא ףיוא טציא טגיל ןוא ןברָאטשעג טײצ לקיטש

 .(!"דניירפ רעמערָא ןײמ .טאהעג ביל יוזא טָאה רע
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 סלא סַיורא עלאישזדָאראק ךיז טזייוו ,ןאישטסוד ר'ד םוצ ךיוא ,ווירב ןרעדנא ןא ןיא ןוא

 .דנירפ רעלאעדיא רעבלעזרעד

 -נײא יד (טסוװרעד ךימ בָאה ךיא יװ טיול) רעמאק רעד ןרעװ טגײלעגרָאפ טעװ ןכיגניא,,

 ךיא זא ןגָאז וצ ריד ,ךיא ןיימ ,קירעביא זיא'ס .ןאמָאר יטענָאר ןאשז -- ןוז םענופ גנורעגריב

 ןופ דניק סָאד זיא רע סָאװ ראפרעד רָאנ טשינ ,ןוז א םענײמ יוװ רוחב ןקיזָאד םעד ביל בָאה -

 -אװרעסנָאק עשיטארקָאמעד יד ײב ןײז לדתשמ ךיז טסלָאז עקאט ךיד טעב ךיא ...ןאמָאר יטענָאר

 םיא ןלָאז ײז ,סָאװראפ טסײטשראפ ,טערקסיד גָאז ךיא ,טערקסיד ןציטש םיא ןלָאז ײז ,ןוויט

 .הבוט א ןוט ןלעװ ןטימ ,הער ןייק ןוט טשינ

 עײנ יד) .*טרָא ןיימ ףיוא סע וט .דנײרפ רעזדנוא ןופ קנעדנָא םעד דובכל ךיד טעב ךיא ,

 .(טפירשטייצ עשינעמור

 ךָאנ ..ןאמָאר יטענָאר טימ דניירפ רעתמא ןא ןבעל ץנאג ןיז ןעװעג זיא עלאישזדראק

 ,עדשזעדענ .יא טימ םענייאניא טָאה רעכלעוװ -- ןוצרָאמ 'ג .װ טָאה ,טיוט סעלאישזדאראק

 -ײמ רעכעלטנפע רעשינעמור רעד טנאמרעד -- לונארָאּפמעטנָאק טפירשטייצ יד טריגאדער

 .ענעברָאטשראפ עסיורג יײיװצ יד ןופ קנעדנָא םעד יבגל טָאה יז סָאװ בוח םעד ןגעװ גנונ

 רענעזעװעג ,רעטאעט לאנַאיצאנ םענופ רָאטקעריד ,אליוואד .לא וצ 1913 ןופ ווירב א ןיא

 ;ןבירשעג ןוצרָאמ טָאה ,ןטעברא עכעלטנפע ןופ רעטסינימ

 -ןג א ...ּפָאק רעקיטכיל א ןעװעג זיא ,טנעקעג טנעָאנ בָאה ךיא ןכלעוו ,ןאמָאר יטענָאר,

 זיא'ס זָא קידנענעכער .עלאישדאראק .ל .י ןופ דניירפ רעמיטניא ןא ,רעגריב רעשינעמור רעט

 -ַנָא ןיא טסויב א רעטאעט לאנָאיצאנ םענופ לוביטסעװ ןיא ןלעטשוצפיוא טייצ יד ןעמוקעג ןיוש

 .יײל טרעדנוה טימ ןצראה ןצנאג ןופ ךימ ךיִא ביירשראפ ,רעביירש ןשינעמור םעד טָא ןופ קנעד

 ךיוא ריד ךיא קיש .עלאישזדאראק .ל .י ראפ עקיבלעז סָאד ןוט וצ טוג ןיא קיטייצנייא

 ."ייל טרעדנוה ערעדנא ,וקנאי ןרעץייט רעיזדנוא ןופ טסויב א ראפ

 יד ןופ ןרָאװעג טריפעג טלָאמעד זיא סָאװ קיטילָאּפ רעשיטסיניװָאש רעד ןופ טשינרָאג

 רעײטשרָאפ יד ןופ גנוטלאה עקידרעװ יד ןייז עיפשמ טנָאקעג טשינ טָאה ןזיירק עלעיציפָא

 זיא קרעװ ןײז ןוא רעביירש רעד ןעװ טלָאמעד ,רעטאעט ןוא רוטארעטיל רעשינעמור רעד ןופ

 | /  .ןרָאװעג טרינימירקסיד

 -ַאיצאנ ןיא "השנמ, ןליּפש טפראדעג טָאה עמ ןעוו ,3 רעבָאטקָא ןט-11 ןופ טנװָא ןיא

 -ָאלשראפ יד ףיוא ןּפָארטעג לקאטקעּפס םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ םלוע רעד טָאה ,רעטאעט לאנ

 :גנוטלאװראפ רעד ןופ שיפא אזא ןריט ענעס

 ,טיײהרעדִנימ עקיטשינ א ןכאמ טלָאװעג טָאה'ס עכלעװ גנונעדרָאמוא ןדיימראפ וצ ידכ,
 זיב ןרעװ טגײלעגּפָא "השנמ,, טימ גנולעטשרָאפ יד טעװ ,טרעװ ןטיול ײס ,לָאצ רעד טיול ייס
 ."גנונעדרָאראפ רעיינ א וצ

 סָאװ ץלא ,רענעמיסטאטש ,ןטסילאנרושז ,רעקינָארכ-רעטאעט ,ןרָאטאזָארּפ ,ןטארעטיל

 ןבָאה ,ץנעגילעטניא רעד ןופ עטסעב סָאד ,טנאלאט ןוא קנאדעג טימ ןעזעגסיורא ךיז טָאה

 -עג ןרעװ טסנוק ןופ טכער יד זא ןרעיודאב טימ קידנלעטשטסעפ ,, ,ןרָאצ רעיײז טקירדעגסיוא

 -ערּפ םעד ךָאנ ,ןרעװ רוטארעטִיל יד ןוא רעטאעט עשינעמור סָאד ןוא ,סיפ יד טימ ןטערט

 עקידנעײרש ךָאנ ןטשרָאד סָאװ רעגריב עּפורג א ןופ טנעה יד ןיא טרעפטנעעגרעביא ,טנעידעיצ -

 -ראפ טײהײרפ עשירעלטסניק יד ,עימָאנָאטוא ריא טרילראפ עיצוטיטסניא יד .סעיצאטסעפינאמ

 .*טדניווש
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 רעד ןיא ןענישרעד טלָאמעד ןענעז סָאװ ןעגנוטייצ עלא ןוּכ רעקינָארכירעטאעט יד

 -פִא לָאז יז רעטאעט לאנָאיצאנ םענופ גנוטלאווראפ רעד ןופ טרעדָאּפעג ןבָאה ,טָאטשטּפױה

 טסעטָארּפ רעקיזָאד רעד ."השנמ, עסעיּפ יד ןלעטשרָאפ רעטייוו לָאז ןוא ןעלטימסָאמ יד ןפאש

 ,לורַאטײוװו ,לוסרעװינוא :ןעגנוטייצ יד ןופ רעקינָארכ-רעטאעט יד ןופ ןרָאװעג טעמתחעג זיא

 יַאֹּפ אל ,אלקאפ ,ןעמור סנאדנעּפעדניא'ל ,אראעס ,אענויצקא ,אטּפול ,לורעװעדא ,אצאענימיד

 אטסיוװער אוָאנ ,ןעמור על ,עטניאניא ,אּפמאר ,אוורענימ ,אקָאּפע ,אסעירּפ ,אעטאטּפערד ,קיטיל

 -עג טָאה טלאהניא ןקיבלעזמעד טימ ,עיציטעפ ערעדנא ןא .אקסאענאמָאר אצאיוו ,אנאמָאר

 ,ןָאירא .ק ,וקסעלוימ טנאק ,ונאעטשידארג ערטעפ ,ינעווארבמוד ,אקיג ןָאעל :תומיתח יד ןגָארט

 .א .א ץרעה עד .א ,וקסעניטנאטסנָאק ,ד .רד ,וקסענעּפ .ּפ .י ,ןָאירא ?ישזדריוװ ,יזאטנאּפ .מע

 רעשינעמור ראפ טנעצָאד טלָאמעד ,וקסעניװָאל .ע ,טסנוק ראפ רָאטקעּפסניא ,לעגנא .ד

 טדנעװעג ךיז ןבָאה ןימיטפע רָאטקיװ רעביירש רעד ןוא טעטיסרעװינוא רעד ףיוא רוטארעטיל

 ;רעטרעװ עקידנגלָאפ טימ ןייראפ-רעביירש ןשינעמור םוצ

 -יטאמארד רעשינעמור רעד ןופ קרעװרעטסײמ א ראפ "השנמ ,, עסעיּפ יד קידנטלאה;,

 -וטס רעד ןופ גנושימניירא רענעטעבעג טשינ רעד ןגעק רימ ןריטסעטָארּפ ,רוטארעטיל רעש

 עניב רעד ףױא יז ןריפוצפיוא טזָאלעגוצ טשינ ןבָאה עכלעװ ,טכאמ רעד ןופ ןוא טפאשטנעד

 ..."רעטאעט לאנָאיצאנ םענופ

 רעד ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא טסעטָארּפ ןקיטכירפיוא ןופ ןפוא רערעדנא ןא

 לאנָאיצאנ ןופ רָאטקעריד ןטימ ןעמאזוצ ,עלאישזדאראק ןוא ןוצרָאמ .ג .װ ןופ וויטאיציניא

 טסויב א רעטאעט לאנָאיצאנ םענופ לוביטסעוװו ןיא ןלעטשוצקעװא ,אליוואד .סקעלא ,רעטאעט

 .ןאמָאר יטענָאר ןופ

 -ופ ץנעגילעטנוא ענעטירשעגרָאפ יד ןוא סעיצאזינאגרָא עשיטנעדוטס עוװיסערגָארּפ יד

 יד ."השנמ, עסעיּפ יד ןליּפש ןזָאל טשינ ןגעק טסעטָארּפ םוצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה דנאל םענ

 עכלעזא קידנפראװּפָא טסעטָארּפ א טכעלטנפעראפ טָאה ןטנעדוטס-ירוי יד ןופ טפאשלעזעג

 ןעמָאנ ןיא .וקסעּפלָאק ןילישזדריוו ,רעציזרָאפ ןקיטלָאמעד םענופ טעמתחעג ,*סעיצאטסעפינאמ

 וירב א טימ טדנעװעג ךיז ןאילואּפ .מע טנארָאטקָאד רעד טָאה רעטנעצ ןשיטנעדוטס םענופ

 :רעטאעט לאנָאיצַאנ םעניפ גנוטלאווראפ רעד וצ

 ,תוחילש רעיײז ןופ ןייזטסווװאב סָאד ןבָאה סָאװ ,טעטיסרעװינוא רעד ןופ ןטנעדוטס יד,

 ןופ רעטאעט לאנָאיצאנ ןיא .השנמ,, עסעיּפ יד ןזייוװ ןגעק גנוגעוואב עקיזָאד יד ּפָא ןפראוו

 ."טשעראקוב

 יד טָאה ,דנאל ןצנאג םענופ גנוניימ רעכעלטנפע רענעטירשעגרָאּפ רעד ןופ טקיטומרעד

 יד קידנגָאזנָא ,"השנמ , עסעיּפ יד טרישיפא יינספיוא ,רעטאעט לאנָאיצאנ םענופ גנוטלאווראפ

 יד טָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ראּכ העש עכעלטע ,רעבָא .1913 רעבָאטקַא 25 ןראכ גנולעטשרַאפ

 :לעפאב ןקידנגּלָאפ ןעמוקאב רעטאעט לאנָאיצאנ םענופ גנוטלאווראפ

 רָאטקעריד רעה,

 א וצ זיב טעװ ריא זא ןײײז וצ עידומ ךייא דובכ םעד רימ ןבָאה לעפאב ןרעכעה א טול

 לאנָאיצאנ ןופ שיפא םענופ '"השנמ , עסעיּפ יד ,ןעמענּפָארא ןפראד ףכת גנונעדרָאראפ רעײנ

 ."ןעורמוא עכעלגעמ אראפסָאװ ייס ןדיימראפ וצ ידכ ץלא סָאד .רעטאעט

 יזורָאמ ,טעמתחעג
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 :טסעטָארּפ רעד זיא טָא .ןטסעטָארּפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה יײנ סָאד ןופ

 -עב ןיײק טשינ רימ ןבָאה רענאשז םעד ןיא .טרעװ ןכיוה ןופ קרעװ א זיא "עסאנאמ;

 םענופ שארב יײטש ךיא ןעװ ןוא ןליּפש יז לָאז עמ ראפרעד ןצנאגניא ןיב ךיא .עסעיּפ ערעס

 ."טלעטשעג ףכת יז ךיא טלָאװ רעטאעט לאנָאיצאנ

 סעיציטעּפ ןוא ווירב ךרוד טריטסעטָארּפ ךָאנ ןבָאה ײצילָאּפ רעד ןופ לעפאב םעד ןגעק

 -אד .לא ,אגרָאי .נ ,רָאטסינ .יא ,עקאלאהימ ןָאי ,ןוצרָאמ .ג .װ :ןטײקכעלנעזרעּפ עקידנגלָאפ

 ,ָאראב-ןטאקָאװדא םענופ ןאקעד רעקיטלָאמעד ,וקסערבָאד .ד ,וימיטפע רָאטקיװ ,ינעסק .ק ,אליוו

 .טילע רעלעוטקעלעטניא רעשינעמור רעד ןופ רעייטשרָאפ ערעדנא ןוא ורַאּפאטסָאק .ג.ק

 דילגטימ ןוא רעמאק רעד ןופ רעציזרָאפ רענעזעװעג ,וקסעריפמאז ויליוד טעָאּפ רעד

 -ראפ עכלעוו עסעיּפ עטנכייצעגסיוא ןא זיא ,השנמ,, ,זא ןבירשענ טָאה ,עימעדאקא רעד ןופ

 .רוטארעטיל רעשינעמור רעד דובכ טפאש

 ,רעטסינימ-טסנוק רעקיטלָאמעד רעד טָאה ,1920 רעבמעצעד ןיא ,רעטעּפש רָאי ןביז

 -ינימ-טסנוק םענופ םוטנגייא סָאד טלָאמעד ,קיריל לורטאעט זַא טקיליװאב (...!) אגָאג ןאיואטקָא
 "השנמ,, עסעיּפ רעד טימ ןעגנולעטשרָאפ ןבעג וצ ?יצ ןטימ לאז םעד ןטערטּפָא לָאז םוירעטס

 ךיא , :טגָאז ,אילעל ,ןשזאנָאסרעּפ יד ןופ רעניײא רעכלעוו ןיא עסעיּפ א ,ןאמָאר יטענָאר ןופ

 : ."עביל ךרוד ןקינײאראפ וצ יײז וורפ ןוא ןטלעװ ייװצ ןשיװצ ייטש

 רעקיסאלק ןשינעמור םענופ ןעגנונעכייצראפ יד ךיוא ןענעז גנוגינוצ רערעדנוזאב א ןופ

 :ןנאעווָאדאס ליאהימ

 יטענָאר ןרעטעלב ןביױהעגנָא בָאה ןוא עצילָאּפ רעד ןופ ןעמונעגסיורא בָאה ךיא ןעװ;

 -ביוטש םעד ןיא ןוא ביוטש רענייפ א ןביוהעגפיוא ךיז ןגוא עניימ ראפ טָאה ,עמארד סנאמָאר

 ןעװ ןוטעג ךיא בָאה סָאװ .תונורכז ךס א ןעמוקעגפיוא ןענעז ,םולח א ןיא יװ קידנקוק

 -סזאיווטנע ןוא רעגניי ןעװעג ןיב ךיא ?רָאי 10 טימ קירוצ טנעײלעג ךוב סָאד בָאה ךיא

 ךיא בָאה סָאװ וצ .רעכעלקילג ןזײװסיוא טנָאקענ רימ ךיז טָאה ןבעל סָאד זא יוזא ,רעשיט

 ?לטײז א ןופ דנאר ןפיוא רעטרעװ יײװצ טנכיצראפ רעײלב ןטימ בָאה ךיא ןעװ ,טכארטעג

 םופראּפ ןטימ ,גנילירפ ןופ ךיוה םעד ליפ ךיא ןוא ,טכאוטעג בָאה ךיא סָאװ וצ סיוװ ךיא

 רעביא שימ ךיא !טכיל ןדלָאג א ןיא תומולח ליפיוזא טימ ,ךעלקעלגיאמ ןוא סעקטעלָאיפ ןופ

 ןיש ךיא יטשראפ גנונעכייצראפ יד .ןעגנונעכייצראפ ערעדנא ףערט ןוא רעטעלב ערעדנא

 א רשפא !זיא'ס :ץראה םיײב ןעמעלק ךימ לָאז'ס יװ סעּפע ןוא ,שינעטער א ויא סע ,טשינ

 !קיבײא ףיױא ןבָארגאב זיא סָאװ גנולטרעצ א :עגר עכעלקילג

 טנעילעגריפ ןוא טנעײלעג בָאה ךיא ןגָאלאיד סנעמעװ ,האל ,רָאש רעבָא ,השנמ רעבָא

 טלָאמעד יװ רשפא ,ךיא ןימ טציא ךיוא ?ןרעהסיוא טלָאװעג ךימ ןבָאה סָאװ עלא יד ראפ

 ןוא .שינעמור ףיוא ןבירשעגנָא זיא סָאװ עמארד עטסעב יד זיא עמארד סנאמָאר יטענָאר זא

 ,רבחמ רעײז טלָאמעגסיוא רימ בָאה ךיא יוזאיו ךימ ךיא ןאמרעד ןשזאנָאסרעּפ עלא יד טול

 טשינ לָאמנײק בָאה ךיא .קילב ןרעכיזמוא ןא טימ ,לכײמש ןטשרעהאב ןוא ןשינָאריא ןא טימ

 ,טלָאמעגסיוא יוזא רימ םיא בָאה ךיא סָאװראפ טשינ ייטשראפ ךיא ןוא ,ןאמָאר יטענָאר ןעזעג

 .קילב ןכעלצרעמש ןוא ןרעכיזמוא ןא טימ ,לכײמש םענדָאמ א טימ ,רָאש ןוא השנמ ןשיװצ

 -עג טָאה סָאװ שטנעמ א ןעװעג ןיא השנמ ןופ רבחמ רעד זא טשינ קפס ןייק זיא'ס

 .(212 טײז ,9 דנאב ,קרעװ עלא ,ונאעווָאדאס -- ,השנמ, ןופ דנאר ןפיוא) ."ןטיל

 ,ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ,זרא-ךרד ןקיטייזנגעק ןוא ןבעלנעמאזוצ ןטוג ןופ עיצידארט יד

 רעײז טגָאועג ךיוא ןבָאה ןטעטילאנָאיצאנ עקידנבעלטימ יד ןוא קלָאפ ןשינעמור םעד ןשיװצ
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 -- דנאל םעד ןופ רעניװונײא יד ראפ ןרָאי עטסרעװש יד ןיא ןפוא ןװיטיזָאּפ א ףיוא טרָאװ

 קיריורט רעדנוזאב א טלקיװעגּפָא ךיוא ךיז טָאה'ס ןעװ ,רָארעט ןשיטסישאפ ןופ ןרָאי יד ןיא

 .עינעמור ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפצק

 ןטימ טריזינאגרָא טָאה ץנעגילעטניא עשידיי יד סַאװ סיצאטסעפינאמ-רוטלוק יד ןיא

 .ןלאוטקעלעטניא עשינעמור ליפ ךיוא טקילײטאב ךיז ןבָאה ,רעליפשיוש עשידיי יד ןופ לַײטנָא

 ןבָאה שינעמור ףיוא רעטאעט שידיי טליּפשעג ןבָאה סָאװ ןרָאיטקא עשידיי ןופ עּפורט רעד ןיא

 לָאמוצ טָאה סָאד סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןרָאיטקא עשינעמור עכעלטע טליפשעג ךיוא

 .טייהיירפ רעײז ראפעג ןיא טלעטשעג

 טגיילעג ןענעז סע ןוא םזישאפ םעד רעטנוא ןופ טיירפאב ךיז טָאה עינעמוד יװ םעד ךָאנ

 יד ןרַאװעג טפאשעגּפָא רָאנ טשינ ןענעז ,עינעמור שיטסילאיצַצס א רצפ תודוסי יד ןרָאװעג

 ,טריפעגנייא ןבָא;ו ןעגנוריגער עקידרעירפ יד סַאװ ,רעטקאראכ-!סאר א טימ ןצעזעג 400 יװ רעמ

 ןופ תודימ עטוג יד ןצעזרַאפ ןראפ ןעגנוגנידאב יד ןרָאװעג טרעדעפעג ךיוצ ןענעז סע רָאנ

 סניק עלא ןשיװצ גנורעטנענרעד רעקיטכירפיוא ןא ראפ ןוא ןבעלנעמאזוצ ןוא טפאשדניירפ

 .ןטעטילאנָאיצאנ עקידנבעלטימ יד ןופ ןוא קלָאפ ןשינעמור םענופ תוחוכ עשירעפעש-שירעלט

 ןוא סערעטניא טימ טגלַאפעגכָאנ ןבָאה עניב רעשינעמור רעד ןופ רעלטסניק עטסערג יד

 טימ יװ ןגלָאפרעד עדעײז טימ טיירפעג ךיז ןוא רעליּפשיוש עשי'דיי יד ןופ טייקיטעט יד עביל

 .ענעגייא

 טיײקיטעט ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעטאעטיהכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד ןעװ ,1956 ןיִצ

 י-אנ ןשינעמור ןוּכ ןעמָאנ ןיא וינָאטנא עקאטסַאק טסיטרא-סקלַאפ רעד טָאה ןינב ןטיינצב ןיא

 סנעימעװ *עיפארגָאטאמעניק ןוא רעטאעט ראפ טוטיטסניא,, ןופ ןעמָאנ ןיא ןוצ רעטאעט-לאנָאיצ

 :ערעדנא ןשיװצ טגָאזעג ,ןעװעג טלָאמעד זיא רע ןאקעד

 ײטראּפ רעזדנוא ןופ קיטילָאּפ רעד ןופ קורדסיוא ןא זיא שינעגעגאב עקיטניײה רעזדנוא

 רעזדנֹוא ןופ ןטײהרעדנימ עלאנָאיצאנ יד ןשיװצ גנורעדירבראפ ןופ קיטילָאּפ א ,גנוריגער ןוא

 .דנאלרעטָאפ רע|ייט

 -עג ןריובעג זיא רעטאעט עשידיי סָאד זא ,טקאפ רעטלעטשעגטסעפ שירָאטסיה א ויא'ס

 עשיװָצדלָאמ יד ןופ ,רענײא ןיא .דנאל רעזדנוא ןופ ןדָאב םעד ףיוא רָאי 80 טימ קירוצ ןרָאװ

 -דלָאג םהר-א ,רעטאעט םעד ןופ ןרינָאיּפ יד ןופ רענייא טָאה ,ןאשָאטָאב רעדָא סאי ןיא ,טעטש

 טימ ךארּפש א ,ךארּפש רעשידיי ןיא ןעלקאטקעּפס-רעטאעט עטשרע יד טענדרָאעגנײא ,ןעידאפ

 .רוטארעטיל רעכעילטלעיוו ןוא רעשיקלָאפ רעכייר א

 -אעט ןשינעמור רעזדנוא ןופ רבחיןעעדיא ןא ןענע'דאפדלָאג ראפ ןכוו ףראד ךיא ןעוו

 -דלָאג םהרבא טָאה ,ָאלימ יװ יוזא טקנוּפ .ָאלימ ייטאמ טימ ןכילגראפ םיא ךיא טלָאװ ,רעט

 גנוטכאראפ רעוד טימ ,ענײא ןופ טייקיזָאלשינעדנעטשראפ רעד טימ ןפמעק וצ טאדעג ןעדאפ

 -דיימראפמוא רשפא -- ,תועינמ ליפיוזא ןופ שואי ןיא קידנלאפניירא טינ רעבָא .ערעדנא ןופ

 ענײײז ן:?עװ ףיוא ,דוסי ןטסעפ א ,דוסי א טגײלעג ןעדאפדלָאג טָאה -- גנאפנָא ןדעי רֹאפ עכעל

 .ןלײײז יד טלעטשעגפיוא ןבָאה רעגלָאפכָאנ

 ,ןעדאפדלָאג לייוװ םעד בילוצ ןריפכרוד ךיוא ךיז טזָאל ָאלימ ייטאמ טימ ךיילגראפ רעוד

 -רעּפער א ןיא ?גנאמ בילוצ טָאה ,ָאלימ ייטאמ יװ טקנוּפ ,רערעטסיײגאב רעראברעדנוװ א

 ,לשמל יװ ,עיקינײא עכלעוװ ןופ ,ןסעיּפירעטאעט ןבירשעגנָא ןיילא ןוא טצעזעגקעווא ךיז ,ראוט

 .ןגינעגראפ טימ ןעז ןוא ןרעה טניײה ךיוא ןעמ ןָאק -- "ןרעכאמפושיכ יד,
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 -ידיי סאד ייס טבעלעג רעירפ ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ןעגנוגנידאב ערעװש רָאג יד ץָארט

 רעד ןיא רעליּפשיוש עיסיורג ןבעוגעגסיווא רעטאעט סָאד טָאה ,רעליּפשיוש יד ייס ןֹוא רעטאעט עש

 לואּפ .רד יי יראיו םענופ רעילטסניק-סקלָאפ ,ןסלעָאכימ ָאד ןיימ ךיא ,.טלעװ רערָאג

 .ערעדנא ךסא ,ךסא ןוא װָאטאראב

 א ןופ ןליּפש ןקידעבעל םעד ןיא ךימ טנאמרעד ,סאי ןרעוייט ןיימ ןיא טייהדניק ןיימ

 ,וקסענימע רעטכיד רעוסיורג רעזדנוא .רענאק הרש ,גרעבנעדלָאג ,וקסעלאגעס ,וקסעלוגָאמ

 ,טנעטעּפמָאק רע{ײז ןוא ןעגנורעדָאפ עכיוה טימ רעיקיטירק-רעטאעט א ןעוװעג זיא רעכלעוו

 .סאי ןוּכ "עדרעװ ?ומָאּפ, ןטרָאג ןיא עּפורט רעשידיי א ןופ לקאטקעּפס א רעײז טביול

 ןרָאי טימ קירוצ ןוּכ רעטאעט ןשידיי םעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעסיורג א ןאראפ זיא'ס

 טָאה ,רעדירב-סנביולג ענעגייא יד ןופ לײט ןסיוװװעג א ןוכ וליפא ,טכאראפ .ןקיטנייה םעד ןוא

 -ור רעד ,אראטָאנ ןיטנאטסנָאק .איראּפ ןתמא ןא ןופ ןבעל א טריפעג רעליּפשױש רעשידיי רעד

 לָאמנײא טשינ ןבָצה ,רָאסישזער רעסיורג רעד ,יטסוג לואּפ ךיוא יװ ,רעטסיימ-עניב רעשינעמ

 ,"אישטאד ,,לאז ןטנאקאב םעיד ןיא טזיוהעג טָאה סעכלעװ ,רעטאעט ןשידיי ןראפ ןעמונעגנָא ךיז

 רעד ןופ .אצינגישז, ןטרָאג ןטנאקאב רעקינײװ טשינ םעד ןיא רעדָא ץאלּפיןעמולב םענופ

 .סאג-עדָאװ-ורגענ

 טײקכעלרעײפ עןקיטנייה יד זא רעטרעי'װ יד טימ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ,עדנעזעװנָא עבושח

 ,רעליפשיױש עשידיי יד .ןבעל רימ רעכלעװ ןיא טײצ רעײנ רעד ראפ שיטסירעטקאראכ זיא

 ,רעטאעט ןרעדָאמ ןגייא ןא ןבָאה עכלעװ ,ןעגנונעכייצסיוא עכיוה טימ טרעאב ןרעװ עכלעוו

 ןטײרּפשראפ ןראכ ,דנאל רעזדנוא ןופ ןשטנעמירוטלוק ערעדנא יד טימ דנאנאב ,טנײה ןפמעק

 רעד ןיא םולש ןוא סערגָארּפ ןופ סעעדיא יד ,סעעדיא עטסנטירשעגרָאפ יד ןסאמ יד ןשיװצ

 ,טלצוו רערָאג

 -ניאי םענופ ןעמַאנ ןיא ןוא "עלאישזדאראק .ל .י, רעטאעט-לאנָאיצאנ ןופ ןעמָאנ ןיא

 םעד ןצראה ןצנאג ןופ ךיא רילוטארג ,"טסנוק רעשיפאוגָאטאמעניק ןוא רעטאעט ןופ טוטיטס

 -ועד ערעסערג ץלא םיא שטניװ ךיא ןוא רעטאעוט-דכולמ ןשידיי םענופ ויטקעלָאק ןלופטרעוו

 : ."ןגלָאפ

 -ול ןועלטסניק-סקלָאפ יד ,ןרעליּפשיוש עשינעמור עטסנעעזעגנָא ןוא עטסעטלע יד ןוא

 יב ,טרעלקרעד טָאה ,רעטאעט-לאּפיצינומ ןופ ףיטקעהיה טלָאמעד ,ארדנאלוב אזדרוטס אישט

 :טייהנגעלעג רעבלעז רעד

 םענופ ןעמַאנ ןיא ןוא ,ןעמָאנ םענעגײא ןײמ ןיא ךיא דער ,טרָאװ סָאד טציא קידנעמענ;

 זא -- רעכיז ןיב ךיא רָאנ ,ןײמ ךיא טעינ-- ןימ ךיא ןוא רעטאעט-לאּפיצינומ ןופ וויטקעלָאק

 .עינעמור ןופ רעלטסניק-עניב עלא ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןגָאז געמ ךיא

 זא טכארטעג רימ בָאה ךיא לײװ ,עדער ענעבירשעג ןײק טײרגעגוצ טשינ בָאה ךיא

 .םזאיזוטנע סנעמעלא רעזדנוא ןופ גנוגייצרעביא עפיט יד ריּפאּפ ףיוא ןביירשראפ טשינ ףראדי'מ

 ,הכאלמ רעד ןופ ןטײקירעװש יד ןע'נעק עכלעװ ,ךעצ ןשירעליּפשיוש םעד ןופ רעדילגטימ ,רימ

 שפנ-תריסמ ליפיוו ,םזאיזוטנע ליפיוו ,דלודעג ליפיוו ןסייוו עכלעוו ,עיסעּפָארּפ רעזדנוא ןופ

 רימ ,ןועה זדנוא טמוק סָאו םלוע ןראפ רבחמ םענופ ןטערּפרעטניא ןײז וצ ידכ ףראד ןעמ

 .סעדער ענעבירשעג ןיײק טשינ ןפראד

 עכיוה יד ןכעלקריװראפ וצ ןליוװ ןבלעזמעד טימ ,טסנוק רעד ןופ רעניד עלא ןענעז רימ

 .טרעשאב רעליּפשיוש ,זדנוא ןענעז סָאװ ןליצ-רוטלוק
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 ימ ליפיוו טימ טלײצרעד טָאה ןוא טדערעג רעיופ טָאה סָאװ ,רענניטע הרש עטרבח יד

 .-עלא רעזדנוא טרימוזער שיטקאפ טָאה ,עיסעּפָארּפ-רעטאעט רעד ןיא רָאי 60 טעבראעג טָאה יז

 -עג רבוג ןבָאה רימ ןעװ ,ןעגנוגנידאב ענעדיישראפ ןיא ,ןרָאי ענעדיישראפ ןיא ,טעברא סנעמ

 ריא ןיא טליפעג ןבָאה ,רעליּפשיוש יד ןיימ ךיא ,עלא ריכ ןוא ,ןטײקירעװש ענעדיישראפ ןעוו

 רעכלעװ רָאפ טסנוק עקיזָאד יד ןרעװ טצאשעג ףראד'ס ליפיוו ןוא זיא סָאד תמא יװ עדער

 .ןענעגעגאב רימ סָאװ ןטייקירעװש עלא ץָארט .ןעװעג בירקמ ךיז ןבָאה עלא רימ

 'ןוא טשעראקוב ןופ רעטאעט ןשידיי ןראפ גנורעדנווװאב ןוא עביל ןיימ ןופ ןדער וצ ידכ

 ךיא זומ ,ןרידָאלּפא וצ ןוא ןרעדנוװאב וצ טײהנגעלעג יד טאהעג בָאה ךיא עכלעװ ,סאי ןופ

 ןימ ןקירדוצסיוא ידכ רעטרעװ עקיסאּפ גונעג ןייק טשינ ןופעג ךיא זא ,תמא םעד ןגָאז ןייא

 ןוא רעטאעט עשידיײ סָאד טריפעג טָאה'ס סָאװ ףמאק םעד ראפ גנורעדנווואב עקיטכירפיוא

 עיצוטיטסניא רעד ןופ םערָאפ רעד ןיא רכש ןײז ןעמוקאב טנײה ףוס לכ ףוס טָאה סעכלעו

 רעדילגטימ עלא ךָאד ןענעז רימ לײװ ,םירבח גָאז ךיא -- רעליּפשיוש םירבח יד רעכלעוו ןיא

 ןפראווצניירג ךיז רעטײװ ןוא טנייה ןופ טיײקכעלגעמ יד ןבָאה ןלעװ -- ךעצ ןבלעז םעד ןופ

 גָאז -- רעבלעז רעד טימ ,דניצא זיב יװ שפניתריסמ רעבלעז רעד טימ טעברא רעד ןיא

 -ירעװש יד ןעװעג רבוג ןבָאה ײז ביוא !ןגָאז טשינ ךיא ןָאק ,רעמ ךַאנ טימ לײװ --- ךיא

 ןיא ןענאטשעג יײז ןענעז סָאװ ,תועינמ ערעדנא ךָאנ ןוא לאקָאל ןקיסאפ טשינ א ןיא ןטייק

 .דניצא זיב טאהעג ןבָאה ײז יװ ,שפנ-תריסמ רעמ טשינ ןּכראַד יז זא רעכיז ךיא ןיב ,געוו

 ןלעװ יײז רעכלעװ ןיא םיײה א ןענופעג ָאד ןבָאה יײז זא ןסיװ וצ ךעלקילג ןיב ךיא

 .טייקנדירפוצ רעמ טימ ןטעברא ןענָאק

 -ירעוװש לפיוו טימ סייו ,רעטאעט-לאּפיצינומ םענוכ עשרָאטקעריד סלא ,ךעלנעזרעּפ ךיא

 ןיא סרעטאעט יד טריטנַאמער ןרעוו'ס תעב ןפמעק וצ דניצא טָאה וויטקעלָאק רעזדנוא ןטייק

 עקיטציא ערעזדנוא טימ קידנכײלגראפ ,ןֹוא טיײקיטעט רעזדנוא רעדנאנאפ ןעלקיוװ רימ עכלעוו

 ,רעטאעט ןשידיי ןופ װיטקעלָאק רעד טפראדעג טָאה'ס דלודעג ליפיוו ךיא סיײװ ,ןטייקירעװש

 ,טנָאקעג טָאה רע וװ ןוא טנָאקעג טָאה רע יוזא יװ טליּפשעג טײצ רָאי-ייװצ טָאה רעכלעוו

 .ןלאפעגּפָארא טשינ ןעגנולעטשרָאּפ יד ןופ ָאװינ רעשירעלטסניק רעד זיא ןגעװטסעד ןופ ןוא

 רעטדערעגנַײא רעד, ןעזעג ָאד בָאה ךיא ,ןעגנולעטשרָאפ עשיסאלק ןעזעג ָאד בָאה ךיא

 םיטרפ עטסנעלק יד יוזא יװ םעד ןופ טרעטסייגאב ןעגנאגעגקעווא ןיב ךיא ןוא "רעקנארק

 עכלעװ ןיא ןעגנוכיײרגרעד עשירעלטסניק יד ןופ טרעטסייגאב ,ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז

 ןכלעװ ,לקאטקעפס-יווער א ןעזעג ךיוא בָאה ןיא .ןרָאװעג ןזיװעג זיא לקאטעּפס רעקיזַאד רעד

 -קעװא ןיב ךיא וא ,ןגָאז ךייא זומ ךיא ,ונ ,"טאמ-ךאש. ,ןעזעג רעכיז ןבָאה ךייא ןופ ךסא

 ,טסײג ,שפנ-תריסמ ,טייקידעבעל ,ץנאגעלע .טקנוּפדנאטש ןדעי ןופ טרעטסייגאב ןעגנאגעג

 -אב זיא ןעמ זא ,עקאט ךיא גָאז ראכרעד ןוא ,םירבח ,ןעװעג ךיא ןיב טרעטסייגאב ,רָאמוה

 | .סעדער ןייק ןטיירגוצ טשינ ןעמ ףראד טרעטסיײג

 ,טעֶברַא רָאי 80 יד יא טצאשעג ךיוה טָאה ןעמ עכלעוװ ןיא סעדער יד טרעהעג בָאה ךיא

 ,טמוקאב רעטאעט סָאד סָאװ עציטש יד טנידראכ רעכלעװ ליצ ןשיטילָאּפ ןוא רוטלוק םעד יא

 ןופ רָאנ ,טקנופדנאטש ןשיטילָאּפ-רוטלוק םענופ רָאנ טשינ ,עציטש עטנידראפ טוג תמאב א

 יד ןופ סעדער יד ןצנאגרעד ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא .עטנידראפ טוג א ,טקנוּפדנַאטש ןדעי

 טײטאב םעד ףיוא ןוא רעטאעט םענופ רעטלע לעד ףיוא ןזיװעגנָא ןבָאה עכלעװ ,םירבח

 -יפשיוש םירבח עביל .ןצראה ןצנאג ןופ ןגָאז ֹוצ ידכ ןעמוקעג ןיב ךיא .ץנעטסיסקע ןייז ןופ

 טימ טיובעג זיא סָאװ ,זױה םעד טָא ןיא זא ךייא שטניװ ךיא ,רימ יװ ןטסינָאיסעּפָארּפ ,רעל
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 סָאװ ןטעבראכ זדנוא טלָאז ריא ןוא ןדירכוצ ןוא טוג ןליכ ךיז ריא טלָאז ,ימ ליפ יוזא

 .ןצראה ןצנאג ןוכ ןרידָאלּפא ךיא ןלעװ ןוא רעצרעה ענעּפָא טימ ןעמוק ןלעװ רימ ,רעטפָא

 "!קילג ליפ ןוא ,םירבח ,גלָאפרעד

 עקירָאיי20 ןײז טרעייפעיג טָאה רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד ןעװ 1956 ןיא

 :טגָאזעג ,רעטרינָאיצָאמע ןא ,קילריב-ויליסאוו ערָאגירג ,טסיטרא-סקלָאפ רעיד טָאה ץנעטסיסקע

 סָאװ דיירפ רעד ןופ ךיוא רעבָא ,עיצָאמע ןופ .קארט בָאה ךיא ,ןגעלָאק עביל ,דניירפ עבושח,

 וצ ,ןעמָאנ םענעגייא ןיײמ ןיא ןוא טניירפ עניימ ןופ ןעמָאנ ןיא ,קילג סָאד טאהעג בָאה ךיא

 טשינ זיא'ס .רעטאעט רעייא ןופ ייליבוי ןקירָאי 20 םענייש םעד וצ ביול ןופ קילּפער א ןבעג

 -רָאילּפוס םוצ קידנקוק לײװ ראפרעד סרעדנוזאב ,ןעקיאז טשינ ךימ לָאז ךיא ןזא ןסָאלשעגסיױא

 טָאה רעכלעוו ,ינאקרעב דנײרפ ןטוג ןטלא םעד ןטָאשיבלאה ןײז ןיא טשינ ךיא עז ,לטסעק

 ,ןירָאטס ,ארדנאלוב ינָאט ,ארדנאלוב אזדרוטס אישטול) ןרָאיטקא רוד ןטסערג םעד טנידעג

 סָאװ ,ףרָאװלױמ רעיירט רעד ,ינאקרעב דניירפ ןטוג םעד ,רָאילּפוס סלא (.צ .א ןאילימיסקאמ

 .טסקעט-סטייהנגעלעג א ןיא ןרעטנָאלּפראפ וצ טשינ ךיז ידכ ,הרצ א ןופ ןּפעלשסיורא ךימ לָאז

 ראפ טפאשנדײל יד ןעמוקאב ןוא ןסקאוװװעגסיוא ךיא ןיב ,ןעשטיטלעפ ,לטעטש םעד ןיא

 רָאנ ,ןעלקאטקעּפס טיִמ ןעמוק ןגעלפ סָאװ סעּפווט עשינעמור יד ןופ רָאנ טשינ ,עניב רעד

 -עג טשינ שידיי ןייק בָאה ךיא םגה --סעיצאמרָאפ-רעטאעט עשידיי ענעדיישראפ יד ןופ ךיוא

 יד ראפ טרינימלוק טָאה םזאיזוטנע ןײמ ןוא עקירעמא ןופ וליפא ןעמ ק ןגעלפ סָאװ-- טנעק

 .עּפורט רענליוו רעטמיראב רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עקיטכערּפ

 ןעז וצ טיײהנגעלעג יד טאהעג בָאה ךיא ןכלעװ ,װָאלוב -- ןעמאק ,וװָאטאראב ,װָאלוב

 ןגיוואב ךימ סָאמ רעסיװעג א ןיא ןבָאה יײז ךיוא -- לארשי ןיא ךוזאב ןקיטציא ןיימ תעב

 ,ןטנעמסידָאלּפא ןוא שזאיקאמ טימ ןבעל רעזדנוא וצ

 טנידעג טָאה ריא ןכלעװ ,רעטאעט םעד ןיא טעברא רעייא ראפ ,גערנָא םעד טָא ראפ = -

 .חבש רעטסערג ןיימ ךיײא טמוק

 -טלעװ רעטײװצ רעד ךָאנ ,רעליּפשױש-עזָארּפ רעשינעמור רעטשרע רעד קידנעײז

 ןופ רעיושוצ יד ןופ גנאלראפ םעד טול ,לארשי ןייק ןרָאװעג ןדאלעגנייא זיא סָאװ ,המחלמ

 א ןיא קילּפער עשינעמור יד טכארבעג ךיא בָאה ,ןטרָאד טנייה ןענעז עכלעװ ,דנאל רעזדנוא

 סָאװ ןוא ליפ רעיײז זדנוא טגָאז סָאװ גנודניבראפ א טכאמעג בָאה ןוא ,דנאל ןכעלרעדנווו

 סרעדנוזאב עינילטכיר א ןײז ףראד סָאװ ,ןשטנעמ ןשיװצ עביל רעד ןיא ןרעװ טכוזעג ףראד

 .ךאפ רעזדנוא ראפ

 ןפיט ןופ טרָאװ עמעראװ סָאד ןוא ,ךייא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב עביל רעד טָא טימ

 ןוא ...רָאי טרעדנוה יד וצ ,יײליבוי םעײנ א רעטאעט-הכולמ ןשידײ םעד טשטניװ ,ןצראה

 *! ןייז יברעד ןלָאז עלא רימ

 וצ ןעװעג טרעשאב טשינ זיא ,קילריב ויליסאוו ערַאגירג טסיטרא-סקלָאפ םעד

 םיא ריכ ןענאמרעד .ןרָאװעג םיוקמ זיא רעטאעט ןראפ הכרב ןיז רעבָא ,עטאד יד ןבעלרעד

 ...ךעלעטניּפ ײרד סצרּפ ןופ הבצמ א םיא ןלעטש רימ ןוא ָאד

 עלא ןיא ךיז ןבָאה טעטיראדילָאס רעשירעלטסניק ןופ ןליפעג טימ ןוא גנורעדנוװאב טימ

 -אעט 43 עלא ןופ רעליּפשיוש יד ןוא רעריפנָא יד טקירדעגסיוא ןטיײהנגעלעג עכעלרעייפ

 יד ןופ ןגעלָאק יד ,אראָאשימיט ,ןאשָאטָאב ,שזולק ,סאי ןופ ןגעלָאק יד ,דנאל םענופ סרעט

 רעטאעט ןשידי םעד טפאשדניײרפ סיורא ןזײװ סָאװ עלא סרעטאעט עשטייד ןוא עשיראגנוא
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 טמוק סָאװ טפאשדניירפ ,רָאי ץנאג א ןופ געט עלא ןיא רָאנ םיבוט םימי יד ןיא רָאנ טשינ

 סָאד טנגעגאב טרעװ סע ןכלעװ טימ םענפיוא ןעמעראװ םעד ןיא קורדסיוא םוצ ךיוא

 -ור ןיא טרילָארטסאג סע עכלעװ ןיא טעטש עלא ןופ סרעטאעט יד ןיא רעטאעט עשידיי

 .עינעמ

 ,ץנעטסיזקע עקירָאי טרעדנוה ןייז ּפָא טקרעמ עינעמור ןיא רעטאעט עשידיי סָאד ןעװ

 ,טסיטרא-סקלָאפ ןשינעמור םענופ רעטרעװ יד טפאשדניירפ רעד טַא ראפ שילָאבמיס ןעגנילק

 -רעטניא ןופ טנעדיזערּפ ןוא רעטאעט-לאנָציצאנ רעטשעראקוב ןופ רָאטקעריד ,ןאגילעב ודאר

 :דנאבראפ-ןטסיטרא ןלאנָאיצאנ

 טָאה רעטאעט עשידיײ סָלד רעכלעװ ןיא טײצ א ,ץנעטסיסקע עקירָאי טרעדנוה א.

 -נעדיא ןייז קידנריזיצערּפ ,תוחילש ןײז ןוא ןטײקכעלגעמ ענייז טרינַאּפמיא ןוא טוװורּפעגסיױא

 -רעטאעט רעשינעמור רעד ןופ ןעמאר ןיא רעײטשוצ ןייז רדסכ קידנרעסערגראפ ןוא טעטיט

 -עטאּפ ןוא עקידנזיורב עקיזָאד יד ןעװ סרעדנוזאב .ןרימוזער טכייל טשינ ךיז טזָאל ,גנוגעוואב

 רעד ןופ יא ,עסעיּפ רעשיסאלק רעד ןופ יא :ןגעװ עלא טכאמעגטימ טָאה ץנעטסיסקע עשיט

 ךאז ןיא .ןעלקאטקעּפס-רָאלקלָאפ ןופ ןוא ,רעטאעט ןשילאקיזומ ןופ יא ,עמארד רענרעדָאמ

 סָאװ טײקיטעט א טקינײראפ ןוא טײלגאב סָאװ טסײג רעשירעפעש רעד :רָאלק רעבָא טביילב

 קרעװ א ,םזילאיצָאס ןופ ןרָאי יד ןיא ,טנײה זיא ןוא שירָאזיװָארּפ ןוא רעװש ןבױהעגנָא טָאה

 טשינ ןזײװאב וצ ידכ טפאהדנאטש טרעװ ןוא ךיז טריזיראדילָאס ,ךיז טדניב ץלא ןכלעװ ןיא

 סָאד .ןייז וצ ןיז ןייז רעמ ךָאנ רָאנ ,רעטאעט םעד ןופ טעטילאניגירָא ןוא טעטילאטיוו יד רָאנ

 ןײק טשינ רעבָא ,ערעדנוזאב א ,עטָאנ ערעדנוזאב א זדנוא ראפ זיא רעטאעט-הכולמ עשידיי

 -עג ריא טימ םיטש א ,עשירעפירעּפ ןײק טשינ רעבָא ,עשיפיצעּפס א םיטש א ,עטרעדנוזעגּפָא

 ןלופ ןיא ןעגנוזײל רָאפ טגָאלש ןוא ןגארפ ךיז טלעטש סָאװ ,עיצידארט ריא טימ ןוא עטכיש

 ..רוטלוק רעשינעמור רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןגארפ יד טימ גנאלקנייא
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 ךיש מ ה ירע'ה
 םע דָאפ םפנעדלַאנ ןופ

 -רעביא ןייק טשינ זיא ,עטכישעג רעקירָאי רעטנזיוט א טימ קלָאפ א יב ,רָאי טרעדנוה

 סָאד ןרָאװעג ןפאשעג זיא'ס טניז ,רָאי טרעדנוה יד ןענעז ,ךָאד ןוא .טינשּפָאטײצ רעקידנשאר

 עקידנעמיטשאב ןוא עקידלרוג ,עקידנשאררעביא ןעמוקעגרָאפ ,עינעמור ןיא רעטאעט עשידיי

 -ָאמ ןײז ראפ עקיטכיװ רָאג זיב ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל םענופ ןטיבעג ליפ ףיוא ןשינעעשעג

 ו .אפוג םויק ןייז ראפ ,עטכישעג רענרעּד

 רעביא ,קלָאּפ ןשידיי ןופ רעיודסיוא םעד ןבירשעגוצ ןרעװ סָאװ תוביס יד ןענעז ליפ

 ערעדנא ,הנומא ןגָאז עקינײא .תוריזג-םוקמוא ןוא תושיגנ ןופ ,דײל ןוא ןייּפ ןופ תופוקת עלא

 רעדעי זא ךיז טיײטשראפ .םולח ערעדנא ,רָאמוה ערעדנא ,טייקטיירג-ףמאק ערעדנא ,ןוחטב

 רעד .ןטפאשנגייא עטנכערעגסיוא ןביוא יד ןופ רענייא רָאנ טסנידראפ םעד וצ טבײײרש רעניײא

 ןטפאשנגייא עלא יד ןופ סעּפע ןאראפ זיא רעיודסיוא ןופ חוכ םעד ןיא זא זיא רעבַא תמא

 יד ךיוא ןרָאטקאפ עקידנקריװ עלא יד וצ ןבײרשוצוצ טגאװעג וצ טשינ רשפא זיא .ןעמאזוצ

 -ליּפשייב ,טייקנביױהרעד ןוא טסײרט ןענופעג טָאה קלָאפ סָאד וװ ,רעטאעט ןשידיי ןופ גנוקריוו

 -עג ןוא הניגנ ,ןתמא עסיורג ןוא רשוי ראפ שפנ-תריסמ ןופ רעדליברָאפ ,טײקשידלעה עטפאה

 | .דיײרפ ןופ ןרערט ,רעצ ןופ ןרערט ,רעטכעל

 ןענעז סע ןעװ רָאי טרעדנוה יד ןיא זא ןסיװ וצ ליפעג טכעֿפש ןײק טשינ זיא סע ןוא

 רעשידַײ רעונרעדָאמ רעד ןופ גנונייטשטנא רעד ראפ ןעגנונײשרעד עקידנעמיטשאב ןעמוקעגפיוא

 ןוא ןענאטשטנא עינעמור ןיא זיא ,עטכישעג ,עיזעָאּפ ,עזָארּפ ןופ טיבעג םעֶד ףיוא רוטלוק

 רעכעלרעטומפיטש רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,טָאה סָאװ ,רעטאעט עשידיי סָאד טלקיװטנא ריז

 ןוא רעקיטכיװ סלא ןטּפױהאב וצ ךיז ןזיװאב ךָאד ,עדמערפ ןוא ענעגיײא ןופ ,גנולדנאהאב

 ,קלָאפ ןשידיי םענופ ןבעל םעניא ןוא רוטלוק רעד ןיא רָאטקַאפ רעקידרעוװ

 ריא טגײלעג טָאה סָאװ עיצוטיטסניא יד ןעװעג זיא עינעמור ןיא רעטאעט עשידיי סָאד

 עיצוטיטסניא-טּפיוה יד ןעװעג זיא ןוא הביבס-רוטלוק רעשידיי רעניײמעגלא רעד ףיוא םתוח

 ערעדנא ןופ םיבושיי עשידיי יד ןופ רעקנָא ןוא רעקראפ ןסיורג םעד ןעװעג םרוג טָאה סָאװ

 עשידיי ליפ ןענעז רעטאעט ןשידיי םעד ךרוד ןוא עינעמפור ןופ בושי ןשידיי ןטימ רעדנעיל

 םיבושי עשידיי עועדנא טימ טקאטנָאק ןיא ןעמוקעג רעוט עכעלטפאשלעזעג ןוא רעליּפשיוש

 .טלצװ רעד ןופ

 עכײררָאלג יד ןטיהוצּפַא טרעשאב זיא רעטאעט-הכולמ ןשידַײ רעטשעראקוב םעד

 יד ןעגנוגנידאב עײנ יד ןיא ןצעזוצרָאפ ןוא דובכה-תארי טימ ריא וצ ןעיצאב ךיז ,עיצידארט

 1 .עיצוטיטסניא-רוטלוק רעשידיי רעקיטכיװ רעד טָא ןופ טעבְרא עלעבָאָנ

 -דכולמ עשידײ רעטשעראקוב סָאד טָאה עינעמור ןיא רעטאעט שידיי רָאי טרעדנוה וצ

 -ַאֹרּפ לעיצעּפס ַא טײרגעגוצ ןוא רָאי-לבוי סלא 1976 רָאי עצנאג סָאד טרעלקרעד ךעטאעט

 .עטאד רעשירָאטסיה רעד דובכל םארג
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 ןעמארגָארּפ-ָאידאר יד ןוא עיזיװעלעט עשינעמור יד ,עסערּפ עשינעמור עצנאג יד

 ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עטאד עשירָאטסיה יד טקרעמעגּפָא ןבָאה

 רעצעזרַאפ ענייז ,עניב רעשידיי רעד ןופ רעגײלטנורג םעד ןופ טייקיטעט יד טצַאשעגּפָא ךיוה

 -רָאלג יד ךישממ זיא סָצו רעטאעט-דכולמ עשידיײי רעטשעראקוב סָאד סרעדנוזאב רָאג ןוא

 .עיצידארט עכייר

 :ןעלקיטרא ענענישרעד יד ןופ ןגוצסיוא עקינייא ןעגנערב רימ

 -רַָאפ עײנ א טריפעגפיוא רעטאעטיהכולמ עשידיי סָאד טָאה 1976 ראונאי ןטשרע םעד;

 ןופ טנעמָאמ רעטשרע רעד זיא שטיװָאקרעב לארשי ןופ ,םעדָאּפ רענעדלָאג רעד" .גנולעטש

 ןוא (רעבמעצעד שדוח ןיב גָאט ראפ גָאט) טרימארגָארּפ גנערטש ןזיא עכלעװ טײקיטעט א

 -הכולמ ןשידיי ןיא ןעז ןענָאק רימ ןלעװ ,םורא יוזא .סעיצאטסעפינאמ ןיא ךייר סרעדנוזאב

 עכלעװ ,סגגרָאמירפ עשילאקיזומ-שירארעטיל ?לקיצ א ךיוא ,ןעלקאטקעּפס יד ץוח א ,רעטאעט

 .רעטאעט ןוא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןוכ עטכישעג יד ןלייצרעדרעביא שיטקאפ ןלעװ

 -רעּפער ןקיבראפליפ ןכײר א וצ סעיגרענע עשירעפעש ןופ עיצארטנעצנָאק עקיזָאד יד

 -אב א טָאה ,טײקיטעט רעשירעלטסניק רעװיסנעטניא ןא זצ ,ןכות ןלערוטלוק א טימ ראוט

 טניז רָאי טרעדנוה טרעװ'ס .רָאילבוי א רעטאעט םעד ראפ זיא 1976 .טײטאב ןרעדנוז

 ,סאי ןיא -- טלעװ רעד ןיא רעטאעט ןשידיי ןלעיָאיסעפָארפ ןטשרע ןופ גנוײטשטנא רעד

 רעטאעט עשידיי עטסטלע סָאד .ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,1876 רָאי ןיא

 עשידיי סָאד קיטייצניא ךיוא זיא ,עינעמור ןופ רעטאעט עשידיי סָאד ,ךעלייקדרע ןפיוא

 -רעטאעט יד ץוח .סייררעביא ןא ןָא טעמכ ןוא ץנעטסיוקע רעטסגנעל רעד טימ רעטאעט

 ןשידיי ןופ טיקיטעט יד ךיוא זיא ,ךארפש רעשטייד ןוא רעשירעגנוא ןיא ןוװיטקעלָאק

 ןוא עדײבעג רענעגייא ןא טימ ,רעטאעט-ראוטרעּפער* א יװ ,רָאי 30 עטצעל יד ןיא ,רעטאעט

 רעד יבגל עינעמור ןשיטסילאיצָאס ןוֿפ קיטילָאּפ רעד ןופ זײװאב רעטערקנָאק א ,עּפורט

 .ןטעטילאנָאיצאנ ענעדיײישראפ ןופ רעגריב יד ןופ טסנוק רעד ןוא ךארּפש

 יד" ,.ןרעכאמפושיכ יד" ,,?קינײא ןטימ עבָאב רעד" ןופ רבחמ םענופ עיפארגָאיב יד

 עיצקעלעס א ןלעטשרָאפ ןראכ ,ןעמאר" רעד ,םעדָאפידניב רעד שיטקאפ זיא ,הלכ ענזירפאק

 רעדיװ לקאטקעּפס רעד טּפינק ,רעיײגרָאפ יד ןרעאב ןטימ קיטייצנײיא .קרעװ עקיזָאד יד ןופ

 ןשטעקס יד טימ קידנבײהנָא ןעגנופאש עשינעדאפלָאג עטסקיטײטאב יד ןופ םעדָאפ םעד ןָא

 רענירג) ,עדרעװ לומָאּפ אל" ןטרָאג םעד ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןליװעדָאװ ןוא

 רעקינָארכ-רעטאעט םענופ טנאמרעד ןרעװ סָאװ ןעגנולעטשרָאפ ,1876 ןיא סאי ןופ ,(םיוב

 ןוא -- (טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ רעטכיד רעשינעמור רעטסערג רעד) וקסענימע יאהימ

 ןצנאגניא זיא סָאװ ליּפש א ןופ ןעמאר ןיא .ןעגנופאש רעטשעראקוב יד טימ קידנצעזרָאּפ

 עניב רעד ףיוא טכארבעגפיורא ןיילא ןעדאפדלָאג םהרבא טרעװ ,ןצנעװנָאק עלארטאעט ןופ יירפ

 -רעטנוא ידכ ,לרוג ןשירעלטסניק ןייז ןופ תוחלצה ןוא ןטײקירעװש יד ןענאמרעד וצ ידכ

 סָאד") .ןעגנומענרעטנוא ענײז עלא טײלגאב טָאה סָאװ לאעדיא ןשירעיצרעד םעד ןכיירטשוצ

 .(טגָאזעג רע טָאה -- ,קלָאפ ןראפ לוש א ןרעװ ףראד ןוא ןָאק רעטאעט

 (רעטאעט ןשידיי םענופ עיניל רעשיטסירעטקאראכ רעד ףיוא קידנעײג) גנולעטשרָאפ יד

 ןלענָאיצידארט םעד ,סעדנעגעל יד ןבעלפיוא סָאד .לאקיזומ-שידיי ןכַארפשעגסיוא ןֹא ןיא

 ןיא ןעלקאטקעּפס עקילָאמא יד ןופ רעפסָאמטא יד ,טעטילאנָאט עשיפיצעפס יד ,טירָאלָאק

 ןוא גנוריצנאטסיד רענרעדָאמ א ךרוד טרירטליפ ,ךיירטסײג ,טרישזאגעד ,שיגלאטסָאנ לָאמוצ

 ,טדעדנוהרָאי םעד ןופ ןשטנעמ יד ראפ שיפיצעפס זיא סָאװ רָאמוה םעד ךרוד
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 -ןאמדלאו ינָאעל ,קילג ידעס ,ןבתכ קאסיא ,לּפיר ָאנאמ ,(ןעדאפדלָאג) רעלשיפ ?אומש

 עטבאגאב יִד סרעדנוזאב ןוא ,ןאמיונ אטעיראמ ,אריפאש-רעלעה עלחר ,ןאמרוג אינָאס ,דאילע

 'א .א ,לציק טרעבלא ,דלעפנעזָאר ידור ,שטיװָאקרעב עבעב ,שטיוװָאמארבא יסירט :ערעגניי

 טימ רעביא ןעיײג ייז .,ןצנאט ןוא ןכאל ,ןעגניז"* ײז ץלא ןוא *עוָארּפ , ןריטערּפרעטניא ,.וו

 -נרע ןא ןוכ רעבירא גנירג רעײז ןעײג יײז .רערעדנא רעד וצ רוטיטראפ ןייא ןופ עיצארג

 .סרעטסיגער יד ןעגנוװצעגמוא ןטייב ,עדאנַאפוב א וצ קילּפער רעטס

 ןדָאב ןואבטכורפ ןשינעמור םעד ףיוא זא טזײװאב רעטאעט םענופ לקאטקעפסילבוי רעד

 .טעטילאער עטפאהרעיוד א ןרָאװעג רעדנירג ןײז ןופ ,םולח, רעד זיא טיײקכעלשטנעמ ןוּפ

 1976 ראונאי ןט-6 םעד קיטיײרפ ןופ "איעטנעקס;--- ויסאנאטאיוקנאטס אילאטאנ

 םענופ טײקיטעט עצנאגיד ּפָא ןקרעמ רעטאע|ט שידיי רָאי 100 דובכל ןעגנורעייפ יד;

 -ערּפ ןיא ךייר זיא סָאװ ,ראוטרעּפער רעד ײס .רעטאעטיהכולמ ןשידיי ןיא 1976 רָאי-לבוי

 ןוא גנערטש ןענעז סָאװ ןעגנורזחרעביא יד ייס ,ןטסקעט עלופטרעיו ןוא עיינ ןוא סערעימ

 ,(1976 רעבמעצעד ןט731 םוצ זיב ראונאי ןטשרע ןופ) רָאי ןצנאג ןראפ טרימארגָארּפ ךעלטקניּפ

 .רָאיײלבוי םעֹוה טקנעשעג טרעוװ'ס טייקמאזקרעמפיוא אראפ סָאװ ןזיײוװאב

 -םוי א טימ טכאמעג רעטאעטיהכולמ עשידיי סָאד טָאה רָאיײלבוי ןראפ טראטס םעד

 -קעלָאק רעצנאג רעֹוד ."םעדָאפ םענעדלָאג םעד , ןופ עגאלפיוא עײנ א :לקאטקעּפס ןקידבוט

 -סנָאמעד ,"ןקסאמ , יד ןוא 'ןלָאר; יד דניװשעג קידנטײב טליּפש ןוא טצנאט ,טגניז וויט

 רעינאשז ןשיפיצעיּפס םעד ראפ גנוטיירגוצ רעלענָאיסעּפָארּפ ןופ שזאגאב ןטסנרע ןא קידנרירט

 רעיד טימ ָאד ךיז ןריטסעפינאמ סעיצארענעג רערעמ ןופ רעליּפשיוש .עניב רעשידיי רעד ןופ

 א ןוא גנודניבראפ עשינעצס עקידנזיורב א קידנריזילאער ,דיײרפיליּפש ,טײקיטכײל רעבלעוז

 -סילאער ןשיװצ ,קילּפער רענעגנוזעג ןוא רעטדערעיג רעד ןשיװצ עזָאמסָא עטפאהליּפשײב

 .גנוגעוװאב רעטריזיליטס ןוא טסעשז ןשיט

 יד ןענעכייצראפ ,םדוק ,ןעמ ףראד ,עניב רעד ףייא זיא עיפורט עצנאג יד יוויוזא

 ,ןעגנוטסַײל עלעודיװידניא יד ,ךיז טיײײטשראפ ,ןאד ןוא ןטאטלוזער עװיטקעלָאק עטנענימעו

 רעד וצ ָאד ןטכאוט רימ ןוא טייקשירפ רעכעלטנגוי טימ ןליּפש רעטאעט םענופ "עטלא, יד

 רעד ןופ ןזאטסָאּפיה ענעדישראפ ןיא ,קילג ידעס ףױא טערט סע רעכלעװ טימ טײקרעכיז

 -אפדלָאג רענייפ א ,רעלשיפ לאומש ןצ ;ענילָאראק "עקשטייד , רעד וצ זיב "ןרעיכאמפושיכ ,,

 -ירב סָאװ ,לּפיר ָאנאמ וצ ;גנולעטשרָאפ רעד ןופ לײז רעד ,טנעגילעטניא ןוא םָאנָאב ,ןעד

 -נולעטשראד עקיטפאז ענעדיישראפ ענייז ןיא ,קראמיײנ םהרבא וצ ןוא "ךאמצָאה; ןיא טריל

 ןוא ליּפש עכעלריטאנ סנעמעװ ,ןבתכ קחצי םענעברָאטשראפ םוצ ;(רעּפוק ,יתשו ,טול) ןעג

 ןבָאה רימ .(ןוקסערביל ןופ לֶאֹר רעד ןיא) טרעדנוװאב דימת ןבָאה רימ רעביוצ ןשינעצס

 -רעד סָאד ןָא ךיז טעז קידװעדעראב .לָאמ ןטצעל םוצ ָאד םיא ןעעז רימ זא טנאעג טשינ

 ,ןאמרוג אינָאס ,ןאמיונ אטעיראמ ,דאילע-ןאמדלאװ ינָאעל ,אריּפאש-רעלעיה עלחר ןופ ןענייש

 סיורג טימ ןליּפש עגנוי יד ,סענעצס-לבמאסנא יד ןיא ייס ןוא ןרעמונ ָאלָאס ערעײז ןיא ייס

 -ארבא יסירט ענײש ןוא ע'טריטנאלאט יד סיוא ךיז ןענעכייצ'ס ,טפאשנדייל טימ ,ןגינעגראפ

 רע'ד ,שטיװָאקרעב עבעבידלעפנזָאר ידור-רוגרעװנא רעתמא ןופ רעקימָאק לרָאּפ סָאד ,שטיװָאמ
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 ּןופ טעטעינאטנַאּפס עשיטאמארד יד .לציק טרעבלא ןופ רעטסיגער רעשיטאמארד רעטיירב

 .ורארָאמ אנעל ןופ טייקשירעדליב יד ,רעציורק אלעאכימ

 -טרעדנוה םוצ ביױהנָא ןטוג א ןופ גנָאג רעטשרע רעד זיא "םעדָאּפ רענעדלָאג רעד,

 .רעטאעט ןשידיי םענופ לבוי ןקירָאי

 .ףיסָאי ארימ ,1976 ראונאי ,1 ,םונ "לורטאעט ,, טפירשטייצ

 רעטאעט-הכֹולמ ןשידיײןיא ןעז ןָאק ןעמ סָאװ ןעלקאטקעּפס עטסעב יד ןופ רענייא.?

 ןטסטרעדנוה ןײײז רעטאעט עשידיי סָאד טרעאב םורָא יוזא ..,ָאדעלָאט ןופ עקשידיי: יד, זיא

 ענײא ךָאנ ןעגנוכיירגרעד עקיטציא זיב ענייז וצ וצ טיג ןוא ןַאזעס-לבוי םעד ןיא גָאטרָאי

 רעקיטיײײצטנײה רעד ןופ רעײטשרָאפ ןקידנצנעלג םעד ןופ ןאמָאר רעד .טרעװ ןכױה א ןופ

 ,רָאטאזיטאמארד ןטנכייצעגסיוא ןא ןאדָארימ .לא ןיא ןענופעג טָאה רוטארעטיל רעלאסרעווינוא

 ראפ יא "ַָאדעלָאט ןופ עקשידיי יד; ןופ עניב רעד ראפ .עיסרעװ יד זא  יוזא

 -ַאב ןופ ןָאנבױא עכלעזא סלא טלעשעגקעװא טכער טימ טרעװ סָאװ ,עיצאעוק א דיז

 קידנבײהנָא ,ןענעז סָאװ ןסעיפ-רעטאעט ,ןענאמָאְר ,סעלעװָאנ ,סעעּפָאּפע ,ןצנאמָאר ,סעדאל

 עביל סָאכנַאפלא ןָאד ןופ עמעט רעד ףיוא ןרָאװעג ןפאשעג ,טרעדנוהרָאי ןטפלעוװװצ ןוּפ

 .לחר רענייש רעד ראפ

 םענופ סרעטעמאראפ יד טנכייצעגמורא ךעלטקניּפ טָאה וקסערַאדָאעט עשזדרָאשוד

 עװיסערפסקע רעײז רעבָא עקיסעמ ,ערעטכינ יד ןֹופ טציטשעג טוג רעײז ,ןוא לקאטקעפס

 א טלעטשעגנײא ןָא בײהנָא ןופ רע טָאה ,ונאיטישז ןאד טקעטיכרא םענופ ,ןרָאקעד

 ןריטימסנארט ןטקעריד ןראפ גנידאב א יװ ןטלאהנָא טעװ רע עכלעוו ,ערעפסָאמטא עכעלרע'ייפ

 טרעטש ,סָאמ א ןָא ךאז ןייק ,סקישער םוש ןיק ,טייקשיטעטאפ םוש ןײק .סעעדיא יד

 ןשטילגוצּפָארא ךיז טײײקכעלגעמ יד .גנורעטײל רעכעלרעה ןופ רעפסָאמטא עקיזָאד יד טשינ

 ךיז ןודלאה עסייה סָאד וליפא .ןרָאװעג ןטימעגסיוא טקישעג זיא םזילאטנעמיטנעס וצ

 עסיורג ןײק טלָאװ סיװעג .גנוטלאהקירוצ רעטרירוונעצ א ןופ זיא עטבילראפ יד ןופ

 יִד זיא לחר ענייש יד .ןטערּפרעטניא יד ןופ רעיײטשוצ םעד ןָא ןרָאװעג טשינ ןופרעד ךאז

 ,טנעגילעטניא ךיוא קיטיײצניײא ,קידתועינצ ,קידװעליּפש ,סעיצארג ,שטיװָאמארבא יסירט ענייש

 ןופ טריטערּפרעטניא טרעװ ָאסנָאפלא ןָאד .ןביולג ריא ןיא טעװעטראהראפ ןסָאלשטנא

 גינעק םעד טקיטלאטשעגראפ רעכלעװ ,רָאיטקא רעטנאסערעטניא רעײז א ,לציק טרעבלא

 ןיא קידנעטשאב ,ןסולשאב יד ןיא קידנעטשאבמוא ,קיטעּפמיא ,שימרוטש :זיא רע יװ יוזא

 ,דנאטשראפ טימ קידנרעהוצ ךיז ,דנאטשוצ-טימעג ןקידהריתס א ןופ ןבירטעג ,עביל רעד

 -עלע ןא ןוא טײקלבָאנ א טגָאמראפ טערּפרעטניא רעד :םעראוו רעדָא שירעלעפאב קידנדער

 -ערעטניא רעײז א ראפ םיא ןרידנעמָאקער עכלעװ ןוא ענעגײא ענייז ןענעז עכלעוו ץנאג

 ןצסיורא טגאװעג טשינ טָאה שטיװָאקראמ לָאראק .ןימ םעד ןופ ןלָאר ןופ עמאג רעטנאס

 -פיוא ןעװעוג זיא רעליּפשיש רעטריטנאלאט רעד :שזאנָאסרעּפ םענופ עקידנסיורד סָאד ןעגנערב

 קידנטלאטשעגראפ ,זא ןײמ ךיא ןוא הדוהי ןָאד ןופ ןטאד עקידתוימננפ יד וצ רעימאזקרעמ

 ,תעדה -- בושי לעב איװ ,קידלודעג ,לכש-רב א יװ ,ךעלרע ,קיטומ ,ןסָאלשטנא ,קידרשוי םיא

 -עג םיא זיא ,טײקװיסערּפסקע ןוא טפארק טימ רעבָא ,ןעלטימ יד ןיא םוצמיצ ןסיורג א טימ

 ןופ ןלָאר ערעדנא ןאראפ ךיוא ןענעז סיװעג .סעיצאערק עטסעב ענײז ןופ ענײא ןעגנול

 ,ןיגינעק יד ,רעלשיפ לעומאס ןופ טריטערּפרעטניא ,אסומ םכח רעד סיוא ךיז ןליײש'ס עכלעוו
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 ,לאד אניריא ןופ טריטערּפרעטניא .,רעטומ-ןיגינעק יד .,רעציורק .אלעאהימ ןוּפ טריטערּפרעיטניא :
 זיא סָאװ ,לקאטקעפס רעד רִֶבֲא ,שטיװָאקרעב עבעב ןופ טריטערּפרעטניא .,זעגירדָאר ןָאד
 ,עכלעװ ,ןשטנעמ עגנוי ײוד יד סיווא טלעטש ,לעטשנעמאזוצ ןצנאג ןײז ןיא טנכייצעגסיוא
 -ראמ לָאראק ,שטיװָאמארבא יסיוט :ןגינעגראפ א רימ טפשארפ ײז ןענאמרעד רעדיװ סָאד

 א א ."לציק טרעבלא ,שטיװָאק
 1976 ראובעפ ונאעטנומ לישזדריװ ,2 רעמונ ,"לורטאעט ,, טפירשטייצ יד

 טײהנגעלעג רעכעלקילג רעד טימ טרעייפעג רָאיאה טרעװ סָאװ ,רעטאעט ןשידי ןיא ,

 -מא טימ ןָאזעס רעטאעט רעד העדנאנאפ ךיז טלקיװ ,ץנעטסיסקע רעקירָאיטרעדנוה ןייז ןופ
 -עגרעביא ןופ רעכסָאמטִא ןא ןיא ,טפאשגדיײל רעלענָאיסעּפָארּפ רעטפאהרעטסומ ןוא  עיִציב-
 | . .טייקטבאגאב רעשירעלטסניק ןוא טיײקנבעג ;

 טנידאב טרעיװ ןוא רעכַײר א זיא ראוטרעּפער רעד וװ ,ָאד ןעזעג סָאװרָאנ בָאה ךיא = |
 ,ןביולוצסיוא טיײהנגעלעג יד טאהעג ןיוש בָאה ךיא עכלעיװ ,עּפורט רעטרעװסנבױל אזא ןופ ,

 .לא ןופ טריזיטאמארד ,,ָאדעלָאט ןופ עקשידײ יד" ,ָאד ןעזעג ,טגָאזֶעג יװ ,ךיא בָאה
 א יש / .רעגנאווטכיופ ןָאיל טול ,ןאדָארימ

 -כישעג רעכעלרעטלעלטימ רעד ןופ טנעמָאמ ןשיטאמארד א טלייצרעד סָאװ דָאזיּפע רעד

 ןופ תוחיצריןסאר ןֹופ עידעגארט רעד ראכ טפאוליפשייב ןוא קידנענעכײצאב ,עינאּפש ןופ עט
 טעבראאב זיא דָאיכע רעוד טָא עּפָארײא ןיא ךיוא ןברק א ןלאפעג ןענעז ןדיי עכלעוו !
 ןופ גנוריּכנָא רעד רעטנוא טײקכעלטקניּפ רעטרעװסנקרעמאב א טימ עניב רעד ראּכ ןרָאװעג'
 .וקסערָאדַאעט עשזדרָאשזד ,ןרָאסישזער עטסנרע עמאס ערעזדנוא ןופ םענַײא

 -עגארט יד זיא סָאד ,ןלייצרעדרעביא טשינ ַאד יז ןלעװ רימ ,טנאקאב זיא עטכישעג יד
 יד ןוא עיליטסאק ןופ גינעק ,ָאסנָאפלא ןָאד טאהעג ביל טָאה עכלעװ עקשידיי רעד ןופ עיד)
 ןריובעג זיא סָאװ ןוז ןײז זא ןעװעוג םיכסמ טשינ זיא רעכלעװ ,ַאסנַאפלא ןַאד ןופ עידעגארט
 .ןרעװ טשידייעג לָאז ,עביל רענעטָאבראפ ץעזעג םענופ ,רעקיזָאד רעד טָא ןופ ןרָאװעג!

 -עלע רעשיטעָאּפ רעכעלכײלגראפמוא טימ רעדנאנאפ ךיז טלקיװ עװנאק רעד טָא ףיוא
 עקידרעסאו ןוא עמארדָאלעמ ןדיײמראפ וצ טיײקיטעט רעטסנרע ןא ןופ טסקעטנָאק ןיא ,ץנאג

 .עעדיא רעד ןופ ןאלּפ םעד ןיא טרעװ ןטפאהליפשייב א טימ שזאמיא ןא תבוטל ןרערט'

 -ישז ןאָד ןוּכ עיפארגָאנעצס יד טנידעג טָאה'ס ליצ ןכלעװ ךיוא רימ ןעעז םוראיוזא

 ןײלא קילּפער יד טזָאל ןוא גנולדנאה רעד ןופ רעפסָאמטא יד רָאנ טרירעגוס סָאװ ,ּונאעט'

 ןאראפ זיא ןלאפ עולא ןיא טשינ רעבָא ,עקילָאצליפ א עיצובירטסײד יד זיא סיװעג .ןרירביוו

 ךיא לעװ לבמאסנא ןצנאג םעד קידנסירגאב זא ,יוזא ,טסקעט ןכײר רעײז א ראפ סנאש יד

 -ןיגינעק רעד ןיא ,לאד אניריצ יװ ןרָאיטקא עקינַײא ןופ רעײטשוצ םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךימ

 -תסה רעד טימ ,אסומ ףָאזָאליּפ םעד ןיא ,רעלשיפ לעומאס :עיציזָאּפמָאק עטסנרע ןא ,רעטומ

 שינעצס טנאּפארפ א ,ןיגינעק רעד ןיא ,רעציורק אלעאדימ ;טרעדָאפ טסקע'ט רעד סָאװ תוקפ-

 -יוא ןופ טנעמארעּפמעט א טימ טנאלאט רעיגנוי א ,ָאסנַאפלא ןָאד ןיא ,לציק טרעבלא ;לִיּפש

 ,שטִיװָאקּראמ לָאראק רעטנאקאבטוג רעד ,ףוס םוצ ןוצ ,טפארק העשיטאמארד רעשיטנעש

 ןײז ראפ ,טנאלאט ןטסובָאר ןײז ראפ ןביול וצ ןגינעגראפ סָאד טאהעֶג ןיוש בָאה ךיא ןכלעװ

 רעכלעװ ןוא טײקפיײר רעלופ ןיא ךיז טניפעג סָאװ טסנוק רעשירעליּפשיוש רעקידרעוװקרעמ-

 עכעלמענסיוא יד .,בגא .,ךיוא יװ ;סעניב ערעדנא ףיוא ךיוא ןרעװ וצ ןעזעג סע טנידױאפ
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 סַאֹװ ,רעטסיגער ןכײר סרעדנוזאב א סימ טריסנאונ רעיײיז ןוא קידנרעניוצאב ,ןרעליּפשיוש

 טסײה צכלעװ ןוא ַאדעלָאט ןופ עקשידײ רעד ןופ עלָאר יד ץנאלג ןרעדנוזאב א טימ טליּפש

 ,שטיװָאמארבא יסירט

 -עבָאנ ןופ רָאי טרעדנוה-- בוטיםוי םענײש ןײז ןצ רעטאעט עשידיי סָאד קידנסירגאב

 -סערּפ א ןופ ןטסנידראפ יד יבגל בוח םענעדײשאב רעזדנוא רָאנ רימ ןעוט ---טייקיטעט רעל

 ."עניב רעכייר-שזיט

 1976.3.12 קיטײרפ ןופ (ךָאװ יד) "אנעמעטּפעס , טפירשטייצ יד -- ורארעס וניד

 לטיס רעד ןיא יוזא) "עדאלאב עשינאּפש , עטנאקאב יד טָאה ןאדָארימ ורדנאסקעלא ,

 רע .עניב רעד ראפ טעבראאב (ךוב סרעגנאװטכיופ ןופ גנוצעזרעביא רעשינעמור רעד ןופ

 -עג טרָאפ רעֿבָא טָאה רע ,טנאקאב ןזיא לבאפ יד זא ,טימרעד ןענעוכער טנָאקעג ךיז טָאה

 רעד טָא טימ ךיז טָאה ןאדַארימ .ןאמָאר םענופ סענעצסילסילש יד ןעמענ טכא ןיא טזומ

 ןבירשעגנָא טָאה רע) .טעװארּפס טקישעג עבאגפיוא רעראבקנאד קיטייצנייא ןוא רערעװש

 -לא גינעק ןוא הרזע ןביא הדוהי ןָאד ןשיװצ שינעגעגאב רעד טימ קידנבײהנָא ,סענעצס

 םעד ןופ ןוא ,רצואהירש א יװ ןדיי םענופ עיצאנימָאנ רעד טימ ,עיליטסאק ןופ ָאסנָאפ

 ענייז ןופ גנורעסעבראפ א ,גוציץיײרק ןלופמור א ןופ טמולח סָאװ ,גינעק רעד טראוורעד

 -יטור א יװ -- רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשאב טסנידראפ רעטסערג סנאדָארימ .ןצנאניפ-הכולמ

 ןוא הדוזי ןַאד ןשיװצ סעומש רעד .גָאלאיד םעד טוג רעיײז טשרעוהאב -- לארטאעט רעטרינ

 להקה שאר םעד ,םירפא ןָאד ןוא ןיטראמ ןָאד ףָאשיביצרא םעד ןשיװצ ,אסומ ףָאסָאליפ םעד

 טיג -- רעטומ ריא ןוא ןיגינעק רעד ןשיװצ ,רעטָאפ ריא ןוא לחר ןשיװצ ,םידרפס יד ןופ

 .קרעװ ןשירארעטיל םעד ןופ ערעפסָאמטא עטכידעג יד יירטעג רעביא

 ןשיװצ חֹוכו רעד טײז ןייא ףיוא :ןעגנולדנאה עדייב יד ךיוא רע טדניבראפ טקישעג

 ןוא ,גוצצײרק םוצ טיצ סע ןכלעװ ,גינעק םעד ןוא םולש-ףדור ןוא םנח םעד ,ןדיי םעד

 -ליצ םעד ןוא לחר רעטנרעלעג ןוא רענײש רעד ּושיװצ עביל יד ,טײז רערעדנא רעד ןֹופ

 רתוומ ןאדָארימ ליװ רעדָא ןַאק דימת טשינ .גינעק ןגנוי ןשיטסירויטנאווא ןטדנעװעג

 גנולעטשרָאפ יד סָאװ סָאד .'ןײיש וצ , טושּפ ןייא םיא ךיז ןביג ןכאז לײט :ןרערט ףיוא ןײז

 וקסערָאדָאעט .שזד רָאסישזער םעד ןופ טסנידראפ רעד רָאנ זיא ןעלסיז-ץירקאל טשינ טרעװ

 רעײז טימ ןגייצרעביא סָאװ ,רעליּפשיוש יד ןופ טסנידראפ רעד סָאמ רעבלעזרעד ןיא ןֹוא

 גנוטסײל יד ויא קידנגײצרעביא ןוא רעדנוזאב גנוטסײל עדעי זיא קידנגייצרעביא -- ליּפש

 "יוש 24 יד ןֹופ 18) לבםאסנא ןזעיציבמא ןוא ןטבאגאב רעבָא ,םעניילק םעד ןופ ,ללכ םענופ

 .(גנוריפפיוא רעד ןיא ןליּפש רעטאעטיהכולמ ןשידי םענופ רעליּפש

 ראפ ןוא דליב-ןעניב לאעדיא ןא ןפאשעג עניב רעוניילק רעד ראפ טָאה ונאיטישז ןאד

 -סיד רעבָא ,קידװעעוזנָא רעטנֹוא ןכײרטש יײז) ;ןעמויטסָאק עיניישרעודנוװ ןטערּפרעטניא יד

 ןָאד ס'שטיװָאקראמ לראק זיא ָאד .(ןלָאר ענלעצנייא יד ןופ סעקיטסירעטקאראכ יד טערק

 ,שטגעמ רעלופטפארק ןוא רעכײלג א טרָאװ ןופ ןיז ןתמא ןיא רע זיא רָאנ טשינג-- הדוהי

 סָאֹװ טוג רעײז טסײװ העכלעװ ,תעדהיבושי ןופ ןאמ א ןֹוא לכשירב א קיטײצכיײלג רָאנ

 קיטיײיצכיילג ןוא ,דנאל םענופ ילבפיוא םייב טליּפשעג ןבָאה ןדיי עשינאּפש יד עלָאר א ראפ
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 ןוטפיוא סעּפע' ןענָאק ֹוצ ,ליפשיסגירק םעד ןופ גינעק םעד ןטלאהוצּפָא גנונעפָאה טימ לופ

 יראיל לסיבא םעד עװלרעוװ טימ טליּפש לציק טרעבלא .רעדירב-סנביולג עטפדורעג עניײז ראפ

 רעביא לסיבא ןיילא ךיז טשודיח רעכלעװ ,ןסולפנייאאב טכייל ןָאק ןעמ ןכלעװ ,גינעק ןקידנעמ

 -בא יסירט ףוס םוצ .לחר עקשידיײ רענײש ןוא רעגולק רעד וצ טפאשנדײל ןוא עביל ןײז

 לחר היא .גולק ךיוא רָאנ ,ןײש רָאנ טשינ קילג םוצ ,ןרעליּפשיש סלא זיא יז :שטיװָאמאר

 -ראפ סָאװ ,יורפ עקיטכיזרָאפ ןוא עלופטנעמארעפמעט ,עטקעװעגפיוא ןוא עלביסנעס א זיא

 א יװ ןוא רעטָאפ ןשידיי םענופ רעטכָאט עטוג א יװ -- ,עלָאר ריא ןופ תוריתס יד טשיװ

 .ליּפש טריזָאד טוג א ךרוד -- ,רעטירציירק םענופ עיטבילעג עיירט

 רעד זיא ,ָאװינ ןכעלטינשכרוד א רעביא גנוריפפיוא יד סיורא טבייה סע סָאװ דעֿבָא סָאד

 .(ןיגינעק) רעיציורק אלעיאהיכ .טצעזאב טוג ןיא ,עטסנעלק יד וליפא ,עלָאר עדעי סָאװ ,טקאכ

 םהרבא ,(ףָאשיביצרא) רעקילּפָאּפ ָאנעב ,(אסומ) רעלשיפ לעי:מאס ,(רעטֹומ ריא) לאד אניריא

 -ַאג ימאס ,(עקירנאמ ןָאד) לּפיר ָאנאמ ,(ָאדראלעב) דלעפנעזָאר ידור ,(םירפא ןָאד) קראמיײנ

 -נײטש סירטאעב רעיאמ אישטול ןוא (זעגירדָאר ןָאד) שטיװָאקרעב עבעב ,(ןארעסראג) ךירד

 ראפ ךיז טסאּפ סָאװ גנוטסײל א ראפ החוכ רשיי א טמוק עלא ײז -- ונאעלָאדָאּפ ןָאי ,ץעמ

 .רעטאעט ןשידיי םענופ ןָאזעסילבוי םעד

 ויא'ס טניז ראי טרעדנוה טרעװ 1976 ,ןסיוו סע לָאז טשינ ךָאנ סע טסײװ'ס רעװ

 סָאד .טלעװ רערָאג רעד ןיא ללכב ןוא -- עינעמור ןיא רעטאעט שידיי א ןרָאװעג ןפאשעג

 טרעייפ ,ךאברעוא ץנארפ ןופ גנוריפנָא רעד ,רעטנוא ,טשעראקוב ןופ רעטאעט הכולמ עשידיי

 -אקיזומישירארעטיל טריזינאגרָא ןרעװ קיטנוז ןדעי טעמכ .ראוטרעּפער ןטוג א טימ לבוי םעד

 ןשידיי ןופ גנולקיװטנא יד םערָאפ רע2עלױשנָא ןא ןיא ןרירטסוליא עכלעוװו ןעעניטאמ עשיל

 ".ןדאפדלָאג םהרבא ךרוד סאי ןיא גנודנירג רעד טניז רעטאעט

 (אעטעע לטעטש/ -- 17. {ש. 1976 -- רעפעה אגלעה

 ("געװ רעיונ; עינעמור ןופ גנוטיײצגָאט עשטייד)

 טסייה .ץנעטסיסקע ןײז ןופ רָאי 100 טרעפ רעטאעט-הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד;

 טכארטאב טנער טימ טרעװ סָאװ -- ןעדאפרלָאג םהרבא טניז ןעגנאגראפ ןענעז רָאי 100 ,סע

 "עדרעװ לומָאּפ, רעטאעט רעסאי ןיא טליּפשעג טָאה -- רעטאעט ןשידיי ןופ רעטָאּפ סלא

 -לבוי םעד ןרעייפ וצ ןסָאלשאב טָאה רעטאעט-הכולמ עשידיי סָאד .ליװעדָאװ ןטשרע ןייז

 יװיטאטנעזערּפער יד ןעמונעגפיונוצ לעדיװ טָאה ןוא ראוטרעפעריסטעטילאווק א טימ ןָאזעס

 -שעג ענעעזעוגנָא דובכל ןעעניטאמ עשילאקיזומישירארעטיל טריזינאגרָא ןוא ןעלקאטקעּפס עיטס

 -עג זיא לבוי םעיד ןופ לקאטקעּפסיגָאלָארּפ רעד .עינעמור ןופ רעטאעט ןשידיי םענופ ןטלאט

 ןוא ןבעל סנעדאפדלָאג טעמדיװעג ,שטיװָאקעב לארשי ןופ , םעדָאפ רענעדלָאג רעד; ןעװ

 ערעימערּפ יד טגלָאפעג טָאה ןאד .תונורכז ענײז ךרוד קידנרינָאיצָאמע זיא סָאװ טייקיטצעיט

 סָאװ לקאטקעּפס א ,ןאמָאר ןטנאקאב סרעיגנאוטכיופ ןָאיל טיול ,*ָאדעלָאט ןופ עקשידיײ יד;

 .רעטאעטיהכולמ ןשידיי ןופ עּפורט רעד ןופ גנערטשנָא ןרעידנוזאב ץנאג א טרעדָאפעג טָאה

 עתמא ןא ןטערּפרעטניא יד ןופ תושר םֹוצ טלעיטשעיג טָאה עיצאזיטאמארד סנאדָארימ .לא

 -ידיי יד; .גנֹונאּפש רעסיורג ןופ ןוא טבעוװעגפיונוצ טסעפ שינעצס /יא סאוו ,עסעיּפ-רעטאעט

 עיפארגָאנעצס ןוא וקסערָאדָאעט עישודרָאשזוד ןופ ישזער רעיד ןיא זיא ?ָאדעלָאט ןופ עקש

 לָאראק ,שטיװָאמארבא יסירט ,יװ ןרָאיטקא ראפ טײהנגעלעג א ןעװעג ,ונאיטישז ןאד ןופ
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 ערעדנוזאב ןפאש וצ .רעלשיפ לעומאס ןוא לציק טרעבלא ,לאד אניריא -,שטיװָאקראמ;

 7 ּׂ 1 טאש יא .סעיצאערק

 -צעל זיא ,ןשימָאק ןטימ עשיגארט סָאד ןטכעלפראפ ןופ עיצידארט יד קידנעיײז ךישממ

 !''רָאש גילעז...ןוא בּוט-לזמ, לקאטקעּפס ןשילאקיזומ םענופ ערעימערּפ יד ןעמוקעגרָאפ סנט

 רימ וו ,דאילע יראה ןֹופ ישזײלר רעד ןיא ,שטיוװָאקראמ עסקעלא ןוא אעלעפ לערוא ןוּפ

 ןופ ךס א -- ערעפסָאמטא-יװעיר רעשיטנעטוא עמאס רעד ןיא טנגעגאב : ,לָאמסָאד : ,ןבָאה

 יסירט זיא .ָאד .ןאמָאר סרעגנאװטכיופ ןֹופ ןדלעה יד ןקיטלאטשעגראפ עכלעוו עקינעי ידי

 -יוטשרעיד טימ טגניז ןוא טצנאט ,טליּפש סָאװ "ןרעטש , רעקידנרעבָארעד א שטיוװָאמארבא

 -ארד סיָאדעילָאט ןופ לחר טימ ךיײלגראפ ןיא טייקראבלטיממוא ןוא טייקיטפאהבעל רעקידנענ

 טרעבלא ןוא דלעפנעזָאר ידור ,קראמיינ םהובא ןוא לּכיֹר ָאנאמ ןבָאה רָאמוה ךס א .םזיטאמ

 -ָאלעמ עכעלטע טריסנאל דאילע -ןאמדלאוויײינָאעל ןוא קילג ידעס טפאש ןלָאר ענייש .לציק

 עלאקַאװ עיכייר ןוא טנעמארעּפמעט טימ ,ראמלעד ןיטנערָאלּפ ןוא ןייטש דראכיר ןוּפ סעיד

 7 .ןסרוסער

 -אב ןוא .טטייקגנוי ןייז ראפ ןרעוװ וצ טרידָאלּפא טנידראפ רעטאעטיהכולמ עשידיי סָאד

 טרעדליגעגנײא -- טניד ןוא ?םעדָאפ םענעדלָאג םעד, ךישממ זיא סע עכלעוו טימ גנורעטסייג

 ".ןלאע'דיא עראטינאמוה עכיוה יד -- דנאל ןצנאג ןופ גנוגעוװאבירעטאעט רעד ןיא

 1976 ץרעמ 16 "יולוטשערוקוב איצאמרָאפניא , -- וראמלעש ןאיארט

 דובכל עדאקעד יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רָאיײלבוי םעד ןוּכ טקנוּפכױה םעד

 ןעמאר ןיא ,(טסוגיוא 19 -- 10) עינעמור ןיא רעטאעט שידײ רָאי טרעדנוח

 -רָאפ ןוֿפ טיײהנזעװנָא רעֹוד ןיא ,ןטייקכעלרעייפ עלעיציפָא ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס עכלעוו ןופ

 ןּכעלטּפאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ןופ ןטײקכעלנעזרעּפ ןענאגרָא-הכולמ יד ןופ רעייטש

 ןבָאה ,עיויועלעט ןוא ָאידאר ,עסערּפ עשינעמור עצנאג יד .דנאלסיוא ןוא דנאל ןופ ןבעל

 ,ןטײקכעלרעיײּפ יד ןגעװ טעטְכיראב טיירב

 סרעטאעט יד רעכלעוו ןיא עינעמור ןופ ץנאיבמא רעלערוטלוק רעניײײמעגלא רעד ןיא

 עקיצראדטײרב יד רעביא םלוע ןסיורג ןטימ גָאלאיד ןשירעפעש א ןריזינאגרָא וצ ןבערטש

 ןייז רעטאעט סעדעי ךיז טרירוטנָאק ,טײהשטנעמ רעד ןופ סעיצאריּפסא עלעבָאנ ןוא סעעדיא

 ,ךיוא ךיז טרעלקרעד יוזא .טכיזניה רעלאנָאיצאנ ןוא רעשירעלטסניק ןיא ,ליּפָארּפ ןרעדנוזאב

 : .דנאלסיוא ןיא רעטאעט ןשינעמור ןראפ גנוצאש עכיוה יד ,ערעדנא ןשיװצ

 ןקיטראנגייא ןא טימ עיצוטיטסניא ןא זיא ,רעטאעט הכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד

 -איצָאס ןופ גנוגעװאב רעטאעט רעד ןופ לײט רעטנאוגעטניא ןא קיטײצנײא ןוא רעטקאראכ

 ןוא עלעירעטאמ יד ךרוד טקיצניגאב טרעװ סָאװ ,טײקיטעט ןײז ןיא .עינעמור ןשיטסיל

 ועטניס א וצ רעטאעט סָאד טבערטש ,ןפאשעג טָאה הכולמ יד עכלעוװ ןעגנוגנידאב עקיטסײג

 לָאמֹא ןיא סָאװ ץלא שירעפעש ךיז קידנענעגײאנָא ,טײקשירָאטאװָאנ ןוא עיצידארט ןשיװצ

 -לוק עשידיי עראנעלימ יד טיכ רעלטייצטימ יד ןענעקאב וצ ידכ סלופטרעװ ןרָאװעג ןכאשעג

 םענֹוּכ סערגָארּפ ןלערוטלוק ןקידרדסכ םעד ןיא וויטקא קיטייצנייא עקידנעײז ,תורצואירוט

 טגָאמראּכ רעטאעט סָאד .באטשסאמ-טלעװ ןיא ןטירשעגרָאפ ןיא סָאװ ץלא וצ ראבליפ ןֹוא דנאל

 ערעכעה ןיא ןרָאװעג טלושעגסיוא ןענעז רעליכשיוש סנעמעװ עפווט עקידנעטשאב א טציא

 -יטסניא רעטשעראקוב םענופ ןטנואדארג ןענעז עקיניײא) טסנוק רעשיטאמארד ןופ ןטוטיטסניא

 םענופ עידוטס רענעגײא רעד ןיא רעדָא ,(טסנוקירעטאעט ןוא רעשיפארגָאטאמעניק ןופ טוט
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 -רעביצ לאקידאר 1956 ןיא זיא סָאװ ,רעטאעט םענופ עדייבעג ענעגייא יד .רעטאעט ןשידַי

 וצ ידכ ,טקנוּפדנאטש ןשינכעט ןופ ,טאטשעגסיוא טוג ןוא םענעגנייא זיא ןרָאװעג טיובעג

 .ןעגנורעדָאפ עטסכעה יד ןכערּפשטנא ןלָאז סָאװ ןעלקאטקעּפס ןלעטש

 ,רעשימיײה רעד ןופ --- טגָאזעג יװ -- םורא טמענ רעטאעט םענופ ראוטרעּפער רעד |

 | .עיגרוטאמארד רעקיטייצטנײה ןוא ,רעשיסאלק ,רעלאסרעווינוא ןוא רעשידיי

 עגירטניא,) רעליש ךיודירפ --- עיגרוטאמארד רעלאסרעוװינוא רעד ןופ רעקיסאלק יד

 ,("רונש יד ןוא רעגיװש יד,) ינָאדלָאג ָאלראק ,("רָאזיװער רעד ,,) לָאגָאג .נ ,("עביל ןוא

 יורטסענ .נ.א ,(םרוטש רעד ,) יקסװָארטסָא יאלָאקינ ,("רעקנארק רעטדערעגנייא רעד*) רעילָאמ
 לראק ,(,קעציזוו,,) רענכיב גרָאעג ,("וװָאנאוויא ,) װָאכעשט .ּפ.א ,("סודנובאגאוו סויצאּפמול ,)

 ןתנע) גניסעל .א.ג ,('סענלַאס רעטסיימיוב רעד.) ןעס גיא .ה ,(*אטסָאקא לאירוא,,) ,וָאקצוג

 רעד ןופ רעקיסאלק יד יװ טקנופ טליּפשעג ןרעװ ,("עדאקרעמ ,) קאזלאב עד .ה ("םכח רעד

 רעטפושיכראפ רעד, ,"רעקיכלימ רעד היבט,) םכילע םולש --  עיגרוטאמארד רעשידיי

 -אפדלָאג םהרבא ,("וינעּפמעטס, ,"ןרעטש עקידנעשודנָאלב יד , ,"קנאלב רעדנעס, ,"רעדיינש

 ,("ישילשה ןימניב תועסמ,,) םירפס .מ.מ ,('סלעמעל עינוק ייווצ יד ,"ןרעכאמפושיכ יד,) ןעד

 ץרפ .ל.יי ,('תרפא עלערימ, ,"המותי יד עיסאכ" ,"רענוװָארבוד עלעשרעה'*) ןידרָאג בקעי

 .("םלוג רעד.) קיװיײל .ה ,("קוביד רעד, יקסנא .ׂש ,("קראמ ןטלא ןפיוא טכאנאב.)

 ייא קידנריפפיוא עיגרוטאמארד עשימייה יד טרעדעפעג ןוא טרילומיטס טָאה רעטאעט סָאד

 רָאג ןוא ,אטיט ןאפעטש ןופ "טייקכעלברעטשמוא ןופ ןבראפ יד, עכלעוו ןשיװצ ,ןסעיּפ עיײנ עקינ

 -ענָאיצידארט רעשיטנעטיוא ןא טימ ןעלקאטקעּפס עישילאקיזומ עקינייא קידנליּפש סרעדנוזאב

 רעכלעװ ןיא ,ץנאנָאזער רעקיטײצטנײה רעטנאקראמ א טימ ךיוא רעבָא ,עיצאריּפסניא רעל

 -עג ןענעז סָאװ ןעולקאטקעּפס ,עיזעָאּפ ןוא םזיריל טימ רעביא ךיז ןפור רָאמוה ןוא עריטאט

 ,'טאמ ךאש" ,'ןכאל רימָאל) .יװ םירבחמ ןופ ןװיטקעלָאק ענעדיישראפ ןופ ןרָאװעג ןפאש

 ,"הנותח ענרעיבליז יד , ,"ןלעפעג ןעמעלא לָאו'ס,, ,"וות זיב ףלא ןופ, ,"םעדיײא ןא טכוז ןעמ,

 יד וצ דיל א טימ, "לרעּפ לרינש א, ,'םָאבייריביירישט , ,"שורושחא טיט יװער א.

 ,לאגעס .ב ,ןאמצראוש םייח קיזומ ןפאשעג ןבָאה'ס עכלעװ לראפ ,"עדאירעגנאמ ,, ,"ןרעטש

 דנָאמדע ,ןײטש דראכיר ,ןאמָאר ילע ,וקנאי ושיכ ,שטיװָארָאיאמ .ה ,ונאעװָארישזד לערוא

 .ערעדנא ןוא רעלּפָאק ןעשזדוע ,אדעד

 -פע רָאטקיװ יו םירבחמ עשינעמור ראוטרעּפערירעטאעט םענופ טשינ ןלעפ סיװעג

 םענופ המקנ יד) אּפָאּפ ןָאי רָאטקיװ ,("טיוט םעד ןעזעג טָאה סָאװ שטנעמ רעד,) ןימיט

 שעדלעפ איראמ ,(,,שזאלפומאק,,) ןאדָארימ .לא ,(,הוח ןוא םדא*) אגנאראב לערוא ,(,,רָאילּכוס

 .א .א (,ןשטנעמ םוצ גנאזעג א,) יזעגדא רָאדוט ,(,טנעדיצקא רעד;)

 ןגרוטאמארד עקיטײצטנײה עקיטײטאב וופ ןסעיּפ ןײרא ךיוא ןעיײג ראוטרעּפער ןיא

 טכערב דלָאטרעב ,(,קַאלמאמ רָאסעּפָארּפ;) ףלָאװ ךירדירפ ;:רעטאעט ןלאסרעווינוא םענופ

 דלאנישזער ,(,לעפאב רעד ,) רעדלעװכָאה ץירפ ,(ערעּפָא-ןשָארגייײרד יד" ,"שזארוק רעטומ,,}

 ירָאק .א ,('גארפ ןופ רעגײזטַאטש רעד,) טעמקיה םיזאנ ,("ענעריוװשעג 12 יד,) זוָאר

 רעדָא ,.װ .א .א (,רעטפניפ רעד קנארפ,;) טאמנעריד .א ,("טעשטערק ןָאטאלפ ,) קושטיינ

 ןענעז רעדיוב ןעצ* ,"רעמעניהמקנ יד,) סעװָאלס םייח :יװ ,םירבהמ עשידיי עקיטייצטנײה

 בקעי ;("םימכח רעמעלעוכ יד , ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה?) ןָאזנשרעג השמ ,(,ןזעװעג רימ

 .א .א ןוא ("סוחי;) שא םולש ,(*םֹולחיןעדאפדלָאג .א ,,) םואבטָאר
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 -טלעװ עדיב ןשיװצ ןופ רעקיטאמארד עשידיי יד יבגל רעטאעט סָאד ןיא בוח לעב א

 .א.א ָאקמיב לשיפ ,רעיטייו .א ,ןירבָאק ןָאעל ,ןייבשריה ץרּפ :תומחלמ

 -הכְוָלּב ןשידיי רעטשעראקוב ןוכ טסנוקיעניב רעד ראפ שיטסירעטקאואכ זיא סָאװ סָאד

 -וצרעביא ןרָאיטקא יד ןוכ טייקיעפ יד ,ןעלטימ ןופ טיײיקיטראנדיישראפ עסיורג יד זיא רעטאעט

 יד .עידעגארט וצ עידעמָאק ןופ ,?קאטקעּפס ןשילאקיזומ א וצ עמאוד ןופ גנירג רָאג ןייג

 ערעײז ןופ עיצידארט רעד טיול ןוָאװעג ןגיוצרעד ןענעז ,רעטאעט םענופ ןרָאיטקא עטסניימ

 ןפיוא ןקריוװו וצ חוכ ןסיוועג א ןוא ןעלטימ סקורדסיוא עכייר ןגָאמראפ יײז ,רעיײגרָאפ עטמיראב

 .רעיושוצ

 עג רעטאעטיהכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד טָאה טייקיטעט ןײיז ןופ רָאי 28 יד ןיא

 ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעגנולעטשרָאפ 6000 ךרע ןא ןבעגעג ןוא סערעימערּפ 144 טלעטש

 .רעיושוצ 1.000.000 ךרע ןא ןעזעג ןבָאה'ס עכלעוװ ,דנאל םענופ טעטש ענעדיישראפ ןיא

 -ניק-רוטלוק א רעדנאנאכ רעטאעט סָאד טלקיװ ,ראוטרעּפער ןקיטנורג ןטימ קיטייצניײיא

 קידנריזינאגרָא ,קיזומ ןוא רוטארעטיל עשידיי יד ןריזיראלוּפָאּפ ןראפ טייקיטעט עשירעלטס

 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןופ ןוא ,גנוטכיד רעשידיי ןופ סנגרָאמירפ עשילאקיזומ-שירארעטיל

 ,סעיצאטסעפינאמ עכלעזא טרעדנוה יװ רעמ ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז טציא זיב .רעטאעט

 .רעיושוצ טנזיוט 25 ךרע ןא ןעזעג ןבָאה'ס עכלעוװ ,ןעמארגָארּפ עשירעלטסניק טימ

 ענרעדָאמ ןוא עטסטלע יד טימ טנעקאב רעױשוצ יד ךיז ןבָאה "סנגרָאמירפ,, יד ןיא

 ,לוריבג ןבא ,ארזעו ןבא ,םירישה ריש :עיזעָאּפ רעשיערבעה ןוא רעשידיי רעד ןופ ןעגנופאש

 דוד ,רעװָאשװָאב ףסוי ,יקסוועשטניוו סירָאמ ,קילאיב ןמחנ םײח ,ימורה לאונמא ,יולה הדוהי

 השמ ,ןאמצראוש רשא ,גרעבניניפ ארזע ,ץֹרּפ שוביל קחצי ,דלעפנזָאר סירָאמ ,טאטשלדע

 ,גראבניטש רזעילא ,ןעזײר םהובא ,סילעגרעװ ןרהא ,םיובלטײט ע'רָאד ,ןירג רעב ,רידאנ

 .וװ.א.א ןאמדירפ בקעי ,שטיװָארעשָא שריה ,ןיקלאה לאומש ,גרעבנרעטש בקעי ,רעגנאמ קיציא

 ,עיזעָאּפ רעשינעמור רעד ןיא ןעגנופאש עטסיינ יד טימ ךיוא

 יד טימ טקאטנָאק א רעטאעט סָאד ןָא טלאה ,דנאל ןיא ןלָארטסאג עשידָאירעּפ טימ

 .חטש ןסיורג א ףיוא טסנוק ןייז םויא יוזא קידנטײרּפשואכ ,עינעמור ץנאג ןופ רעיושוצ

 ןטימעגסיוא טשינ רעטאעטיהכולמ עשידי רעטשעראקוב סָאד טָאה ץנעטסיזקע ןײיז ןיא

 -רעסימ ךיוא רעבָא ,ןטאטלוזער טכארבעג לָאמוצ ןבָאה עכלעוו ןטנעמירעּפסקע עסיוװעג ךיוא

 .ןגלָאּכ

 טָאה סָּגװו רעטאעט עטשרע סָאד ןעװעג זיא רעטאעטיהכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד

 יד ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןעונעז ָאד .טכערב דלָאטרעב ןופ קרעװ יד טריפעגפיוא עינעמור ןיא

 םירמ ןרעצנעט רעטכיראביטלעװ רעד ןופ עמימָאטנאּפ ןוצ ץנאט ןופ ןעלקאטקעּפס עטשרע

 ןיא ץנאכ םענרעודָאמ ןוכ דואגנאװא רעד ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןענעז סָאװ ,רעגניזואט

 .עינעמור

 עטוג טכײרגרעד לָאמוצ ןוא -- טוװורּפעג טָאה רעטצעטיהכולמ עשידיי רעטשעראקוב סָאד

 יד ןופ רעיטאעט ןראכינאמוה ןופ עיצידא'וט יד ןצעזרָאפ ןוא ןטרעװראפ וצ -- ןטאטלוזער

 רעשידי רעד דמערפ טשינרָאג ןענעז סָאװ סעיצידארט ,גָאט וצ טנײה ןיב ןטייצ עטסטלע

 יסיוא ןיא טלגיּפשעגּפָא לכ םדוק ךיז טָאה סָאד .טרפב רעטאעט ןשידיײײ םעד ןוא ללכב רוטלוק

 -ארד רעײז ךרוד ןלָאז סָאװ קרעיוו ענעי רע:ושוצ ןרצפ ןעגנערב ןיא ,ראוטרעּפער ןופ לאוו

 -יראב ןוא סעיצָאמע עשיטעטסע ןפורסיורא םיא יײב טײקנדָאלעגנָא רעשיעדיא ןוא רעשיטאמ

 רעֶד ןיא קידנסילשנָא .סעעדיא ענעטירשעגרָאפ טימ טלעוװיןעקנאדעג עקיטסייג ןייז ןרעכ
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 חוכ רעד טרָאװ םעד ןבירשעגוצ טרעװ סע עיצידארט סנעמעװ ןיא רוטלוק רעישידיי רעטלא

 םעד טײקמאזקרעמפיוא עטסערג יד טקנעשעג רעטאעט סָאד טָאה ,ןטלעװ וליפא ןפאשאב ֹוצ

 ,טרָאװ סָאד ןרעטש טשינ לָאז ,עניב רעד ףיוא טעשעג'ס סָאװ ץלא זא טגרָאזעג ןוא טרָאװ

 .טרָאװ ןופ טפארקיסקורדסיוא יד ןקראטשראפ וצ ןעניד ,טרעקראפ רָאנ

 ּפיצנירּפ ןפיוא טיובעג ןענעיז רעטאעט-הכולמ ןשידי רעטשעראקוב ןופ ןעלקאטקעּפס יד

 ראפ טײקכעלגעמ ןײק ןאראפ טשינ זיא'ס זא טשינ טסײה סָאד .ליּפשנעמאזוצ ןװיטקעלָאק ןופ

 -עש עדעי זא טײקכעלגעמ א טפאש ןליּפשנעמאזוצ סָאד ,טרעקראפ ,ןעגנוטסייל עלעודיוװידניא

 ןוא ןטייקיעפ עשירעלטסניק ענײײז ןפוא ןטסעב ןפיוא ןטרעװראפ לָאז טייקכעלנעזרעּפ עשירעפ

 .ןעגנוכיירגרעד עוװיטקעלָאק יד ןבייה קיטייצכיילג לָאז סָאד

 -עגוצ ריא ראכ) זיא סָאװ ליטס םעד ןיא טליּפשעג טרעװ ןוא טגנאלראפ עסעיּפ עדעי

 סע .סָאמ יד טיהעגּפָא טרעװ טײקשירָאטאווָאנ ןוא עיצידארט ןופ עגארפ רעד ןיא .טסַאּפ

 -קעּפס ןקיטײצטנײה א ןיא עיצידארט ןופ ןסײרּפָא טשינ ךיז רעטאעט םעד לָאמוצ טגנולעג

 א ןקיטיײצטניײהראפ סָאד .לקאטקעּפס ןשיסאלק א םעטָא םענרעדָאמ א טימ ןכיוהאב ןוא לקאט

 רעדָא ,עסעיּפ רעלאנָאיצאנא ןא ןיא ןעלדנאװראפ וצ יז ןריֿפרעד טשינ ףראד עסעיּפ עשיסאלק

 א ןופ רעטקאראכ רענרעדָאמ ןוא רעלאסרעווינוא רעד .טײצ ןוא םיור רעסיוא ןלעטשוצרָאּפ יז

 .רעטקאראכ ןשירָאטסיה ןוא ןלאנָאיצאנ ןייז ךיוא ךיז ןיא ןיירא טמענ קרעװ

 -געמרעד סָאװ גנוראפרעד עכיײיר א טגָאמראפ רעטאעוט ןשידיי ןופ עיצידארט עטוג יד

 ןריקסורב וצ ןָא טייצ רעד טימ טירש ןיא ןײג וצ רעטאע'ט ןשידיי ןקיטני יה םעד טכעל

 סָאװ ןטנעמעלע ענעי ןאראפ ןע'ינעז ןפאש סנעדאפלָאג ןיא ןיוש .רעטקאראכ ןשיֿפיצעּפס ןיז

 זיא ןעלקאטקעּפס ענייז ןיא .,רעטאעט ןלאטָאט , ןיא טדנעװעגנָא גלָאפרעד טימ טנייה ןרעװ

 עמימַָאטנאּפ ןופ ,ןזרעפ וצ עזָארּפ ןופ גנאגרעביא רעלאנָאיצנעװנָאק רעקידװעליּפש א ןאראפ

 ןדלעה עשילביב יד ןעגניז ,ףראד ןעמ זא ןוא יירעלצניקצראווש וצ ירעלגנָאשז ןופ ,ץנאט וצ

 ןיא טמענראפ עס סָאװ ץאלּפ םעד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,"עלּפוק ענארַאּפמעטנָאק , סָאד

 ! קיזומ יד ןפאש ןייז

 ןיוש זיא "קראמ ןטלא ןפיוא טכאנאב, ס'צירפ ןיא זא וצ ךָאנ ןביג רימ זא

 סָאה ָאלעדנאריּפ סָאװ קינכעט רעשיטאמארד רעד ןוכ ןוא רעפסָאמטא סאקפאק ןופ סעפע ַאד

 זא טגָאזעג 1920 רָאי ןיא ךָאנ טָאה לאגאש קראפ זֹא ןוא רעטעּפש ןרָאי טימ טדנעװעגנָא

 ןענעז ,טסינרעדָאמ א זיא םכילע םולש זא טנגוי רעד ןרעלקרעד ןפראד לָאמא טעװ ןעמ

 .רעטאעט ןשידיי ןיא ליטס ןקיטײצטנײה א ראפ ןטקנוּפציטש גונענ ןאראפ

 סָאד ךיז טָאה עינעמור ןיא גנוגעװאב-רעטאע'ט רעיד ןופ לײט רעטנארגעטניא סלא

 -רעטאעט יד טריפע'ג רעטײװ ןבָאה סָאװ ןעגנונישרעד עלא ןיא טקילײטאב רעטאעט עשידיי
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 -אפ סערגנָאק רעד -- עינעמעיר ןיא ןבעל ןקיטסײג ןופ גנולקיװטנא רעד ןופ לרוג ןראפ

 .רוטלוק רעשיטסילאיצָאס ןוא גנויצרעד רעשיטילָאּפ

 ץנעװקעסנָאק יד ןרָאװעג טנָאטאב ןוא טקירדעגסיױא יינספיוא זיא סערגנָאק םעד ףיוא

 רעד ןיא ןדנעװנָא רעטיײװ ךיוא טעװ יײיטראּפ עשיטסינומָאק עשינעמור יד רעכלעוו טימ

 -נעװטיונ יד ןוא עגארפ רעלאנָאיצאנ רעיד ןיא קיטילָאּפ-עשינינעל-שיטסיטקראמ יד קיטקארּפ
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 -ןשטנעמ-סטעברא עלא ןשיװצ טייקינײא ןוא טפאשדניירפ יד טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא ןקיטסעפ

 ןקיטײזנגעק ןופ ךמס ןפיוא -- ערעדנא ןוא ןברעס ,ןדיי ,ןשטייד ,ןראגנוא ,רענעימור --

 ןעמאזניימעג ןופ ילבפיוא םעד תבוטל גנוקיטכעראבכײלג רעקידנעטשלופ ןוא טקעּפסעור
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 -ןסאר א טימ ןעגנוױשנָא:-טלעװ ןגעק  ,בזיניװָאש ןגעק ,עייצאנימירקסיד רעלאנָאיצאנ

 -אנ ןופ דישרעטנוא ןָא רעגריב עלא ןופ גנוקיטכעראבכיײלג רעלופ רעד ראפ ,רעטקאראכ
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 ןוא ןביולג טימ ץנעטסיזקעפו ןיײז ןופ טרעדנוה-רָאי ןטיײװצ םוצ ?לעװש יד רעטאעט-הכולמ

 ןריפוצסיוא טפנוקוצ רעוד ןיא ךיוא ידכ תוחוכ ענייז ןעוװװעלאשז ֹוצ טשינ ןליוװ ןטימ ,ןוחטב
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 ןשידיי ןופ רעדנירג םעד טעמדיװעג לקאטקעּפס םעד ןיא טגָאזעג ךיוא טרעװ סעי יװ ,טייה

 .רעטאעט

 ןסעגראפ טשינ לָאמנײק ןפראד רימ

 ןבעל רעײז טקנעשעג ןבָאה סָאװ יד

 עניב רעשידיי רעד ,תורוד ןופ ךשמ ןיא

 ןרָאיטקא יד ןעקנעדעג קיבײא ןוא

 טירטפיוא ןטצעל רעײז טאהעג ןבָאה סָאװ

 ןרָאטקעלפער ןופ ןײש ןיא טשינ

 ׂ צו ןלאז ןיא טשינ ןוא

 ,םשור א סוקילבופ ,ףיוא טכאמ ןעמ וװ

 יצאנ םענופ עניב-םוקמוא רעצראװש ףיוא רָאנ

 טרָאװ עטצעל סָאד טכיוהעגסיוא

 :..םישודק ןופ ןלָאר יד ןיא

 סָאװ טניװ רעֶד טשינ טײז,, ס'צרּפ טימ ,"רעקאלפ ,לרעייפ ,רעקאלפ ,, סנעדאפדלָאג טימ

 עשידײ סָאד רעבירא טנאּפש .טנוזעג זיא ןכאל , ס'מכילע םולש טימ ןוא 'םאלכ יד טשעל

 .טרעדנוהרָאי ןטייװצ ןופ לעװש יד טשעראקוב ןופ רעטאעטיהכולמ



 רעד סָאװ ""רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, ןופ דנעב סקעז יד ןיא
 ןוא טריגאדער טָאה גייווצרעבליז ןמלז רעקיטראקיצנַייא ןוא רעקיסַײלפ
 (לטסעמ בקעי ןופ טעבראטימ רעד ייב ,ייװצ עטשרע יד) ןבעגעגסיורא
 ןעמאטש סָאװ ןרָאיטקא עשידיי ןופ סעיפארגָאיב 272 ןאראפ ןענעז
 ןענאד ןופ ןוא עינעמור ןיא ןבױהעגנָא ןבָאה עקינייא .עינעמור ןופ
 ןבָאה ערעדנא ,טלעוו רעד רעביא טרַאװ עשידיי סָאד טריפעג רעטייוו
 עינעמור ןייק ןעמוקעג ךָאנרעד ןוא רעדנעל ערעדנא ןיא ןבױהעגנָא
 זיא'ס ןכלעװ ןיא דנאל םעד ךָאנ טפאשקנעב רעייז ןליטש |ךיז
 ,רעטאעט ןשידיי ןופ עלעגיו סָאד ןוא עלעגיוו רעייז ןענאטשעג

 סָאװ יד -- רָאי עגנאל וצ -- ןוא ,קנעדנָא ןקיטכיל ןיא ,עלא יז
 -תונשקע יד טלעװ רעד רָאג ןיא ןוא עינעמור ןיא טנייה רָאפ ןצעז
 רבחמ רעד טעמדיװ ,רעטאעט ןשידיי ןופ םויק ןראפ טעברא עקיד
 ,ןכלעוו ןופ ,"עינעמור ןיא רעטאעט שידיי רָאי טרעדנוה , ךוב סָאד
 ךוב סָאד ןעמעװ יד עקאט רָאנ רבחמ רעד זיא רע טשינ ,ךעלטנגייא
 ,טקיליײהעג זיא
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 ןופ ראוטרעּפער

 עינעמור ןיא רעטאעט שידיי רָאי טרעדנוה
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 ןבָאה סָאװ ןסעיּפ יד ןופ ָאד ןעגנערב רימ סָאװ המישר יד
 ןיא רעטאעט ןשידיײ ןופ ראוטרעפער םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ
 :אעט ןשידיי ןופ דליב סָאד ןצנאגרעד וצ ווורפ א ךָאנ זיא ,עינעמור
 .ןטינשּפַא-טײצ עסיװעג ןיא עינעמור ןיא ןבעל'רעט

 טכאמעג ןיוש ןענעז סע לײװ יא "וורפ א ךָאנַא ןגָאז רימ
 המישר יד ךיוא זא ןטלאה רימ לײװ יא ,ןווורּפ עכלעזא ןרָאװעג
 .ענעמוקלופ ןײק טשינ ,ןטײקכעלנײשראװ עלא טל ,זיא

 70, טעברא ןײז טכעלטנפעראפ לטסעמ בקעי טָאה ,1946 ןיא
 ןבעגעגנָא ןענעז סע רעכלעװ ןיא "ואוטרעפער-ירעטאעטירעשידיײרָאי
 :עג טליפשעג ןענעז סָאװ ןסעיּפ יד ןופ םירבחמ יד ןוא ןעלטיט יד
 .טלעװ רערָאג רעד ןיא ועטאעט ןשידיײ ןיא ןרָאװ

 ןיא ראוטרעּפעוירעטאעט רעשידיײ רָאי 100, ןופ המישר א
 ,"רוטלוק עשידיײ ןיא אואק " ךיױױא טכעלטנפעראפ טָאה "עינעמור

 : .1939 ,קרָאי-וינ
 -עגפיונוצ 2  המישה י"ד רע טאה .ןא ןײלא טיגיאראק יי יװ '

 ,עסערפ רעד ןיא סעיזנעצער ןוא ןסנָאנא ןופ ךמס ןפיוא טלעטש

 רקיע רעד ."ןלאירעטאמ ויכרא ןוא רעדליב ,ןעמארגָארּפ ,ןשיפא

 סגײװצרעבליז ןמלז ןופ ןעגנושרָאפ עקידרעירפ יד; טצונאב רע טָאה

 ןשידיײ ןופ עטכישעג סנירָאג .ב ,ןָאקיסקעל'רעטאעט ןקידנעב ריפ

 אדארוב .רָאדָאעט ,שטיווָאקועב לארשי ןופ ןטעברא יד ןוא רעטאעט

 סײח ,אראק .י ,לטסעמ בקעי ,ףָאסאמ ןַאי ,ךײײרנײװ סקאמ ר"ז

 י ".א.א ןאמָאר ס"ש ,יקצאש בקעי ר"ד ;ןאמיילק

 -ינײא טימ יא אראק .י ןופ המישר יד טצנאגרעד ןבָאה רימ

 טימ יא .ןרָאי עקידרעירפ יד ןופ טלעפעג ןבָאה סָאװ ןעלטיט עק
 .1976 רָאי םוצ זיב ןעמוקעגוצ ןענעז סָאװ ןעלטיט יד-

 ןעמענ יד טיול טרדסעג טשינ המישר רעזדנוא רימ ןבָאה ךױא

 ןסעיפ יד ןכלעוו ןיא רָאי םעד טול רָאנ ,.ב .א ןטיול ,םירבחמ יד ןופ

 זיא סע .עינעמור ןופ ראוטרעּפער-רעטאעט ןשידײ ןיא ןַײרא ןענעז

 ,ןרָאװעג טליּפשעג ןענעז סע ןרָאטיױא אראפ סָאװ ןסיװ וצ קיטכיװ

 ןעװ ןסיװ וצ ,גנונײמ רעזדנוא טיול ,רעקיטכיװ ךָאנ זיא סע רעבָא

 טעוו רדס רעזדנוא טיול .ןרָאװעג טליּפשעג זיא רָאטיא רעסיװעג א

 ןטשרע םוצ עינעמור ןיא זיא'ס ןעװ ןעז וצ רענעײל סעד ןײז טכײל

 סכילע סולש ,(1892 ןיא טשרע) ,ןידרָאג ןרָאװעג טליפשעג לָאמ

 ,לָאגָאג רעדָא רעליש ,ריפסקעש ןעװ ןוא .א.א ץרפ ,(1919 ןיא טשרע)

 ןלעטשוצטסעפ ןעװעג ךעלגעמ טשינ זיא 1940 רָאי םוצ זיב

 ןדעי ןופ סערעימערּפ יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןכלעװ ןיא רדס םעד
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 ןוא רָאטיױא ןופ ןעמָאנ סעד רָאנ ןבעגעגנָא ןבָאה רימ זא יוזא ,רָאי
 .ב .א ןטיול ןרָאטיױא יד רָאי ןדעי ויא

 רדס ןטיול ןעלטיט יד ןבעגעגנָא רימ ןבָאה ,1948--1940 ןופ
 .סערעימערפ יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס ןכלעװ ןיא

 זיא עינעמור ןיא רעטאעט עשידיײ סָאד ןעװ ,1948 רָאי ןופ
 וצ ךעלטקניפ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ןוא ,רעטאעט-הכולמ א ןרָאװעג
 -ןַא יד רָאנ טשינ ןבעגעגנָא רימ ןבָאה ,טײקיטעט ןײז ןבײרשראפ
 יד טריזילאער ןבָאה סָאװ רעלטסניק ערעדנא יד ךיוא רָאנ ,ןרָאט
 ןענעז סע ןכלעװ ןיא רדס רעד ךיוא זיא רדס רעד ןוא ןעלקאטקעפס
 .סערעימערפ יד ןעמוקעגרָאפ

1876 

 ?ןטורקער יד, :םהרבא ןעהאפדלָאג
 "רָאדיכ ןוא הלגע לעב לשיפ ,, :לארשי רענדָארג

 "ןדע ןג א טלעװ יד;
 ליכשמ רעטבילראפ רעד;
 רעטרעלקעגפיוא רעד ןוא
 "ךיסה

 "םעדייא ןטימ רעװש רעד; , :
 "לפָאטנאּפ ןוא לפאנק, :ףסוי רענייטאל

 (סעקלעמש לאומש ייוו צ יד)

1877 

 "לקינייא ןטימ עבָאב יד,, :םהרבא ןעדאפדלָאג

 -ָאװ ד רעדָא עגירטניא יד ,

 "ןרעכאמעקטָאילּפ יד עיס

 ײץלָאה לטניב סָאד;

 ("רעסאוו זָאלג א,

 טייז ןוא רימ עשז טָאה;

 "טנוזעג רימ עשז

 *קירדנעמש,

 "העדיינש ןוא רעטסוש,,

 (רעיומ טיול)

 "הלכ עטראּפשעגניײא יד;

 "הלכ ענזירּפאק יד;

 "ףעדיינש לטנַאיג

 "?ןעמ טוט סָאװ;;

 "הלכ עמוטש,

 "לזדניא עדליוו יד;

 "עביוט ײװצ יד; : 7

 "ףָאלש רעטפיוקעג רעד,

 "תונכש יד,

 "ללעי ןוא לקָאי

 "רעטָאק רעד;

 "סקירד ,סקימ ,סקיא,

 "ץיסָאס עמומ יד;
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 "קא:ָאק עלעדניירב;;

 "קישטאירדָאפ רעד;

 "ךיומ עטלא יד,

 "עטלודראפ יײװצ יד,

 "ךעלעבעװש יד ,,

 ענעיילעצרָאּפ רַאּפ ריכ ,

 '"רעלעט

 לגיּפש רעד; : 20
 (שיסור ןופ) "בנג בוברוק, :לארשי רענדָארג

 "לגניי עשילױּפ סָאד ,

 ("יקצעניל טױל,,)
 רענעמוקעגּפָא רעד;

 יירשוע

 "טפאשראבכאנעכעלרעפעג יד ,, :השמ ץיוורוה

 "ריקנאב רעשינאריפ רעד. - ? -, 

 -עּפאק סרעכאמרעגײז םעד2 ,, ,

 "לשטיל

 "קוביד רעד; :ףסוי רענייטאל

1878 

22 22 

2 29 

 "ןרעכאמפושיכ יד, :םהרבא ןעדאפדלָאג

 "רעטכָאנ עטצטסעּפעג יד ,,

 טעד טימ רעקעה רעד;

 "גנוי -- רעכעלב

 -וקוק ינ ,עמ יג עצבינג

 "וגיר

 ייזאלב סערדָאט ,

 "דנילב ןוא םוטש ,ביוט ,

 "סעקלעמש לאומש יײװצ
 "רעטַאנרעּפיּפ עטנעי, :ףסוי רענייטאל

 "םילשורי ןופ עביל יד, 2 2

 "סודנובאגאוו סויצאּכמול , :;יָארטסענ

 .זרעביא) י"ןאמ 1 ןוא ןכדעמ 10 :ןייטשלעקניפ



181 
 "םיתמה תיחת,:םהרבא ןעדאפדלַאג

 *תימלוש ,, 2 2

 "לקינייא 1 ןוא סעבָאב 4, .מ גרעבנייוו

 "לרעלעט סעמאמ רעד, :ףסוי רענייטאל
 "תוּפוח ריפ,, :ןעיליל

 "עקשידיי יד. :.י .י רענרעל

 "קיטלָאש אקשָאי, :רָאדיויא שעל

 "רעצנעט רעמערָא רעד, 2 2

 "עלעקרעס, :המלש רעגניטע

 "ןדנ רעד, :(רמש) שטיװעקייש

 11 ני "שטאּפ א ראפ שטאּפ א,
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 רעד רעדָא ָאדאפאמלא , :םוחנ יקסנילי:אב

 "לובליב

 "הנותח עליטש יד 4,

 "ידג ןופ רתסא, :טקידענעּב ןויצ ןב

 "טָאבעג עטנעצ סָאד, :םהובא ןעדאפדלָאג

 "ןויטבמס רעד, 2 2:

 "תפומ רעשלאפ רעד, :.ג .פ

 "רעטומ עכעלרעמוא יד, :ףסוי רענייטאל

 "רעדניק 7 יד טימ עמאמ יד,

 "סצרגנָאק רעשילמיה רעד,

 ֹא ןופ עביל ,ענאיראמ,, 4 זז

 "רעטומ

 "רעליּפשנטרָאק, 2 עי

 "ךלאװ ןיא דניק סָאד, , 2

 "הרובד, :לאטנעזָאמ

 "ישר לודגה רשנה, :ןינָאבלענעצאק

 "תידוה-.

 "לארשסי ןכ םחנמק) 2 2

 "תועט רעד, :(רמש) שטיװעקייש

 -יזיװקניא רעד רעפּפָא,

 "ןָאיצ
 -יס רענעּפָאלטנא רעד;

 *קינריב

 "םיאנת עטרעטשעצ יד,

22 2 

 ננ ננ

22 2: 

 "םימותי יד,, ;רָאש

1883 

 "אבכוכ רב; :םהרבא ןעדאכדלָאג

 ײָאדאסאמלא רייד; 0: 0:

 -יד רעטאעט רעשידיי רעד, :השמ ץיוװרוה

 *בָאטקער

 "הילג םוצ, :ףסוי רעניינאל

 ,הנוגע יד אראמ,, :.י .י רענרעל
 יוֿבכִמי הדוחי, :

 "רעדנעװ שראפ רעד, :דנָא מייר
 "רָאזיװער, :(רמש) שטיװעקייש

1884 
 "רעריזיוה יד , :השמ ץיוװרוה

 "ביד רעדניק רעד,
 'ילנברבא,
 "ראלסע אסיט,

 1, נז

1 11 

 ני ענ

1885 

 "רפוסה ארזע,, :טקידענעב ןויצ ןנ
 *ךלמה המלש ,,

 "חתפי תב, : :

 (.רעביא) "אלָאקירעּפ , :ןייכשלקניפ
 .ףראבילב 2 266

 "װירב א, :(רמש) שטיוװעקייש

1888 
 "םאריאב ןאברוק, :השמ ץיוורוה

1889 

 "גרובסרעטעּפ ןופ רָאזיװעו רעד, :.נ לָאגַאג

 "ךלמה המלש , :השמ ץיוורוה

1891 

 "קחצי תדיקע ,, :םהרבא ןעדאפדלָאג

 "ַָאעדאמרא ר'ד , :.ס טדראה

 "רוכגה ןושמש; 0 ; 

 "ןרענײגיצ; :השב ץיװרוה

 "דךלעה סעביל , :ףסוי רעניינאל
 "םירצמ ןיא ףסויג

 "ןרילאואק עקיטסול יד;

11 21 

2 2: 

02 22 

1892 
 "עביל סיוא ענעגושמ יד. :םוחנ יקסניליזאב

 "הצילח יד, :טקידענעב ןויצ ןב

 "טָאבעג עטפניפ סָאד, :םהרבא ןעדאּכדלָאג

 (בָא דוביכ)

 *ןאמלעזָאי יבר ,

 "יבכמ הדוהי,

 "ןרעפָאלַאה ןוא תידוהי, 0 2

 "ףלישטָאר ןָאראב, :.מ גרעבדלַצג

 "ריל גינעק רעשידיי רעד, :בקעי ןירדָאג
 "איבנה והילא , :קיזייא ץכ

 2 ענ

 ננ 2
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 "ץקשָאמ ןוא עקשימ ,, :ףסוי רעגבייטאל
 "אטעפָארּפ, :.י .י רענרעל

 "רובגה ןושמש , :ּפיליפ

 -רעלטעב רעד רעדָא ארָאד;; :ןייטשרעּפילע

 "רענָאילימ
 ןטראק רעקירעי-30 רעד" :(רמש) שטיװעקייש

 "רעליּפש

 "דניקדלאו סָאד
 ײדלישטָאר ןָאראב,

1893 

 "ןטײײצ סחישמ ,, :םהרבא ןעדאפדלָאג
 (טעבראאב יינ)

1804 

 קילאימחְר) "איורול רעדירב , :בקעי ןידרָאג

 (םלוג העדה / -
 : "ןטנאשזרעפס יײיװצ, :השמ ץיװרוה
 "קרָאיזוינ ןיא ןבעל סָאד, :ףסוי רענייטאל

 ?רענגיל רעד;
 "ןרעלדנאװטכאנ יד, 4, :

 "יורפ יד ,, :.ז ןאמנייפ
 "ןָאראברענייגיצ , :.י סוארטש

1895 

 "הרומעו םודס,, :םהובא ןעדאפדלָאג

 ןופ עפָארטסאטאק יד, 2 6

 (רענייטאל טיול) "אליארב
 "םוקיחא ןב הילדג, :השמ ץיוװרוה

 רעדָא סוחי רעשירעדיינש,

 "רעליּפשנטרָאק

 רעד ןופ םשה שודיק רעד,

 יילוש רעסמרָאװ

 רוּפיכ-םוי ןיא דרָאמ רעדע
 "טכאנ

2 22 

22 2 

 "העלטעב

 ץעיראמאס:ןורמוש עינָאלָאק;

 ןיא אטסָאקא לאירוא רעדָא
 "טאלאכ

 -עמא ןיא םייח) "בנג רעד, :ףסוי רענייטאל

 (עקיר
 "תמ רעקידעבעל רעד, :(רמש( שטיוװעקייש

1896 

 "רצנדכובנ ךלמ , :ןרעּפלאה
 "איבנה והימרי, :השמ ץיוװרוה
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 .ףעד ןוא רעד:עוװשראפ רעד,

 "ילתפנ,, :לדיײז ןאצמלעה

 "יאנתסוב,, :בקעי רעט

 "ץעביל ןוא םוטכייר , :קיזייא ץכ

 "עלעמילב סָאד, :ףסוי רענייטאל

 (טכילפ ןרעטלע) "ערע יד 2 נכ

 ןופ ץנירּפ ,רעדנאסקעלא, , 5

 "םילשורי

 "יורפ עטרעיומעגנייא יד , :וקסערעל
 (אוליס ןעמראק טיול)

 "קרָאי-וינ ןופ ןבעל סָאד, :.ז ןאמנייפ

 "טעלמאה,, :,וװ ריּפסקעש

 יָאלעטַָא; ; הא

1897 

 "רשוי ץילמ,, :םהרבא ןעדאפדלָאג

 "תסחוימ עלהרובד, :בקעי ןירדָאג

 "ישר, :השמ ץיװ רוה

 "בעט 80 ןיא דרע רעד םורא" :לישז ןרעװ

 "אצמק רב אצמק רעדָא סוטיט ,, :השמ טרעפייז

 "הסדה, :ףסוי רענייטאל

 "קילאוש , , 2

 "תור ןוא זעוב ,, :.ד שטיװָארעיײמ
 "לוק סרעטָאּפ םעד , :.ז ןאמנייפ

1898 

 "תרפא עלערימ,:בקעי ןידרָאג

1899 

 "הכיחש יד, :בקעי ןירדָאג

 "לארשי ןב ,, :השמ ץיוורוה

 רעדָא שאגנוּפ רעטשעראקווב , :ףסוי רענייטאל

 5 ;רנ רעדורב

 "לצרעה ר'ד, :וקסערעל

 א ןופ טנעמאטסעט רעד, :דערפלא לאגעפ

 "ףארג ןשידיי

 "ןדייל סופיירד, :(רמש) שטיװעקייש

1000 

 "לװייכ ןוא שטגעמ ,טָאג, :בקעי ןידרַאג
 6800 ;2 . 

 י"םירמ ענייש לדק 01, 22

 "תורצוא סחרוק, :ףסוי רענייטאל

 ?לנוק הימהחנ/ וע 2

 "סודרוה , :ףלָאדא גינעק

 "ירדנ לכ ,, :יקסנאקראש



1001 

 רעליּפשנטרָאק .ייוװצ , :.ב .ןוא .א שטיװַאקרעב

 -יטָאידיא רעד רעדָא

 "תרשמ רעש
 "םילשורי תב, :אנח לאפסטלעוו

 "עבש תב, :.ב שרוט

 "הוח,, :ףסוי רענייט אל

 *רעטכָאט ןיימ,

 +ער השא,

 "ץעּפוהעי ןופ לדנייש הרש ,

 "הדוהי הנחמ לגד;

1002 

 "רעמזעלק קיציא גילעז ,, :בקעי ן'דרָאג

 ןוא עלאבאק וצ עידָאראּפ)/ ; 2

 (עביל |
 *עטאנָאס רעציירק,

 "המכח ,, :השמ ץיװרוה

 "לאירבג,, :ןסוי רענייטאל

 'יטסנוק ןופ!טכאמ יד; 2 ס

 2 ננ

103 

 "םילשורי תב, :קחצי ךאברעיוא

 =לירּכא רעטעביז רעד, :רעדנַאסקעלא ןעב
 "דנובאגאו רעד, :בקעי ןידרָאג

 "המותי יד עשאכג

 (גנוצעזרעביא) "המהב יד, :.מ רעלגיז

 רעשידי א ןופ עביל יד" :ףסוי רענייטאל

22 2 

 יורה

 *ןטָאנעגוה; 22 2:

 ,טייקשידיי קנופ א, .ע 2
 "ןרעשיניפ יד עלהנח" :,ז ןאמנייפ
 "ףקות הנתנו, :יקסנאקראש

104 

 "ןכדש לאומש" :רעדנאסקעלא ןעב

 ,,רודה ןב, :השמ ץיוורוה

 "עלעגייפ , :.מ .ר ןילאמרעה

 "ארזעג :ףסוי רענייטאל

 "עלעדַײ 2 0

 "ץעלעבאזיא ןוא עיראזילעב ,, - , 2

 .ףןדע-ןג-ןיא ןטש רעדע .; 2:

 "גינעקעציוו רעד , :.ז ןאמנייפ

 ייןננארגימע .יד , :(רמש) שטיוװ עקייש

105 
 : "ףעטנאקאבמוא רעד, :בקעי ןידרָאג
 "טאדלָאס רענעּפָאלטנא רעד, :ףסוי רענייטאל
 "ףאלָאד 200.000 ןופ השורי יד, :.ז ןאמנייפ

1006 

 !בעילָאטס רעד ךלמ ץיכַאמ" :.מ ןיטשרוב
 . "רעדמערפ רעד" :בקעי ןידרָאג

 "ףעטנאקאבמוא רעד, , 3

 "רענָאיסימָאק-ןסאג רעד ,, :ןירג

 "אטסָאקא לאירוא,, :װָאקצוג

 1 "ןכנאדגימע יד ,, :רעמוז

 (אבש הכלמ) "אבאס אנישזער , :טרעפייז

 "טכאנירדס יד, :ףסוי רענייטאל

 : "טג רעדע :טענפינ
 "תולג עקיבַײא סָאד , :טילבנרָאק

 "הנידמ ענעדלַאג יד, :(רמש) שמיװ עקייש

 לקאי רעדָא עװערג יד,

 *ץכקאטילעב

 -"רעביור יד; :.רפ רעלַיש

 2 ענ

107 

 "טָאידיא רעד, :בקעי ןידרָאג

 "תורצ סעמאמ עטאכ, :כקאמ לבעג

 "הנותה עליטש יד, :קחצי ילסװעראכָאלָאז
 "טרעדנוהרָאי ע2-19 סָאד, :השמ טרעפייז

 "רעטאעכ ןיא לאדנאקס;, :.י טרעבליז

 "איבנ רעד, :בקעי רעכ

 (יַאהלא דוד 2 ףק

 "רוחב-הבושי רעד ,, :ףסוי רענייטאל

 = אבקעי בעי :
 טימ טסנוק ןופ ףמאק; :גילעז וקסעלוגָאמ

 "עביל ןוא םוטכייר

 "ץביל ,דלעגג :דערפלא וקסעלאגעכ

 "סאּפש א ףיוא הפוח יד, :װָאקאר

1008 

 "ףרוטמ רעד, :בקעי ןידרָאג
 : "ןירענייגיצ 5ד;2 :ףסוי רענייטאל

 "ףעמוטש רעד , :ןאמנייפ
 "ןקילג רענאקירעמא,, :ןָאעל ןירבָאק

 "רענעמוקעגפיוא רעד, :השמ רעטכיר

 "רעטעראפ רעד ,, ;(רמש) שטיװ עקייש
 -"אילושזד ןוא ָאעמָאר , :.װ ריּכסקעש
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1009 

 "המקנ ןופ טָאג, :םולש שא

 "יורפ עגולק יד, :דראנרעב יקסנעליװ

 ןיא טכאנ עכעליירפ א,

 "קרָאי-וינ

 "ןניבר השמ, :טרעפייז

 "סעדא ןופ רעלדנעה:עטאמש רעד, :סירָאמ

 "ןאמ סבייוו ןיימ ,, {:ןאמייה לעזיימ

 "תיב םולש ,, :השמ רעטכיר

 (רעילָאמ טיול) "רוסמ רעד ,, :רָאש

1010 

 "טָארקנאב א, :.ב ןאסנרעיב
 "יזנכשא עלעבא,, :קחצי יקסוועראטָאלַאז

 "הלהרות סָאד , :סירָאב יקסװעשאמָאט

 "הנותח ענעדלָאג יד, :ףסּוי רענייטאל

 "טשעדוד ןופ הנותח יד, :לורטס עטָאנ

 "דניק שידיי א, :(רמש) שטיוועקייש

 ננ 29

111 

 "טייהראװ יד, :ףסוי רענייטאל
 "ץראה עשידיי סָאד,/ , ::
 "ליה תשא, 23 4:

 "טביל-רעטאפ2/ ; :

 "ןטארקָאטסירא עקידלטעטשניײלק,, :.ז ןאמנייפ

 "שריה ןָאראב ןופ האווצ יד ,, :ףָאּפאנאק

 יםת רעד 2 ךילאק

1012 
 "אבש הכלמ ,, :טרעפייז

 "דוי עלעטניּפ סָאד;, ףפ

 "טנ:אקיזומ רעדנילב רעד, :ףסוי רענייטאל

 "בקש רעדע 22 4

 ײקָאליײש ,, :.װ ריּפפקעש

1013 

 "עביל עטשרע, :ףסוי רענייטאל

 "עביל עדנילב" :ז ןיביל

 "ףָארטש סטָאג, :װָאקאר

 "המלש רעדניפרעד רעד, :רָאש
 "םירישה ריש , :לשטנא רָאש

 22 22 'יבייוו ןייד רֵימ' גרָאב;

115 

 "ןבעל םעד ראפ ןנאט רעד, 2 2
 "ןעכּפיּפ , :גרעבלישז
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118 
 "קיטלָאש עלעקנאי, :ןאמייה לזיימ

 "רוחב רענירג רעד, :װָאקאר

119 
 "ןיורק עשידיי יד, :רעגרעב

 "ימע ןב, :םהרבא ןעדאפדלָאג

 "המשנ עשידיי יד, :בקעי ןידרָאג
 רעד ןופ עמאמ יד, :קחצי יקסװעראטָאלָאז

 "טלעוו

 ןוא עביל .דלעגע 9 2

 "עדנאש

 "וערב ימס;2 כ

 "ןיפאלקש עסייוו יד ,, , 2

 "רעּפָאלב עלעקישזד, :ץיװגנאי

 "אילפאה לעזמאמ , :ןורהא רעגאנ

 "ץראה סעמאמ א, :השמ רעטכיר

 "ןירענאקירעמא יד ,, :רָאש

 "טײרּפשעצ ןוא טײזעצ ,, :םכילע םולש

 "ָ?ךיא ןיב רעװ,, :ףסוי ןאמרעש

 "דניק רעװעש ראוו םָאד, , הל

1000 
 "הליבנ יד, :ץרּפ ןייבשריה

 "עלע בייט עכעליירפ סָאד , :אראלק גנָאי
 "טייקיטכערעג יד, :.ז ןיביל

 "טעבעג סעמאמ א, ,, ,

 "עביל ןופ טכאמ., :ןָאעל ןירבאק

 "ךיי א זיא רע , :װָאקאר

 "לתי'בה לעב רענליװ סָאד , :קראמ ןיײטשנרָא

 "אטסָאקא לאירוא , :לראק װָאקצוג
 "ןמלא רענעיורטש רעד, :.ל .י ןאמלאוו

 "עלעזדנעג םוחנ" :ףסוי רענייטאל

 "לבה ןוא ןיק, :װָאקאר

1922 
 "קוביד רעד , :.ש יקסנא

 "םיבנג יד, :לשיפ ָאקמיב

 "קינשזרָאטאק רעד, :בקעי ַײדרָאג

 "לקניװ ןפרָאװראפ א, :ץרּפ ןייבשריה

 "עטרעב עגייש יד, :בקעי ןאמסקאוו

 "תמ רעקידעבעל רעד, :.ג .ל יָאטסלָאט

 "לטּפעש קיזיײא,, :דוד יקסניּכ

 "רימש רעד לקעי) ., 2

 "קילג טרעטשעצ , :ןָאעל ןירבָאק

 "עלעקנאי , :.י ךילאק

 (י?ו"מ עעלק טָאד, 2, .;

 "רעייפ עקּפיצ , ,, 9



 "סילייב לדנעמ,, :לשטנא רָאש

 "תבש ריקומ ףפוי, :רזעילא גראבנייטש

 "קיזמ עלעקעי, :(רמש) שטיוװ עקייש

1023 

 יד טגירק סָאװ רעד; :דינָאעל װעיירדנא
 ישטעּפ

 רעזדנוא ןופ געט יד; : 2
 "ןבעל

 "טכאנ ןוא גָאט, :.ש יפסנא

 "טכוזרעפייא,, :.מ וועש אביצרא

 !"בנג עקטָאמ,, :םולש שא

 ירעדלעפ ענירג, :ץרּפ ןייבשריה

 "טונימ עקיטסול א" :ףסוי רענייטאל

 "ָאטסיפעמ השמ , :לשטנא רָאש

 "ףָארטשטיוט, 4, 5

 "ךיי א ןייז וצ רעװש ,, :םכילע םולש

1924 

 "אוװעצרימ ארעוװ , :.ל װָאצנאוורוא

 "פובמ רעד; ::ה רעגרעב

 "טעראבאק ןיא טכאנ א בילוצ,, :.ל גרעבנדלָאג

 "רעניהג רעד השמ;) ; :

 "ןיק, :רדנאסקעלא אמויד

 -עפָאה ענעגנאפעגרעטנוא יד, :.ה סנאמרעייה

 "בנונ
 "ףכ תעיקת רעד, :ץרּפ ןייבשריה

 "*עמשטצרק עטסוּכ לד 2 2

 "רעמוטש רעד , :.א רעטײװ

 "פמערט עלערעב., :ןורהא רעגאנ

 "ךיילק-הּכוח סָאד, :םאיליװ לאגיס

 "ןרעלקעמ יד עצנירּפש , :שטיװעקניס
 "רעבײװ ענײז ןוא ךלמה דוד, :דוד יקסניּפ
 "טנערב סע. :.ל .י ץרּפ

 "גנ;יספרָאד רעד; :ןָאעל ןירבָאק

 "קלאפ ןַײז וצ קירמע 2 :

 "דיל סעמאמ א, :יראה ןָארק

 "סרעגיװש יײװצ יד, :השמ רעטכיר

 "לדײײמ א רעדָא לגניי א, :לשטנא רָאש

 "ךיומ עגולק ידג , :

 "ןביל רענעמ סָאװ , , 5

 '"ןסיװ ךעלדיימ ןזומ סָאװ , :.ח .נ גרעבנייטש

 "ןבעל ןופ .דָאר סָאד ,, :גרעבנרעטש

 "סגניועג עסיורג סָאד, :םכילע םולש

 "יילעביל , :רוטרא רעלצינש

1025 
 "קדצ רג, :רעטלא ענזיצאק

 ןייז ןופ רעגניז רעד, :בקעי גרעבנרעטש

 (װָאמיד 'א טיול) "רעיורט

1020 
 "קנאדעג רעד, :דינָאעל װעיירדנא

 'ילבצ יתבש, :םולש שא

 "הנותח יד. :.נ לָאגָאג

 "לעמיק ןָאראב. :בקעי ןאמסקאוו

 "וװיטקעטעד רעד, :סולומָאר וקסעניאוו

 "רעייפסינאהָאי, :ןאמרעה ןאמרעדוז

 -ייופ ןסייהעג טָאה יבר רעד, :ץיװָאבוקאי

 "ןייז ךעל
 "רקיע רעד, :.ב װָאמיײרװעי

 "ןװיכָאמ עלאטנעמיטנעס,, :ןָאי ןקסעלונימ

 "עביל רעזאקװאק, :רעלדנאפס
 "רוכזי, :.ה רעלקעפ

 "ךובגָאט ריא ,, :ןייטשלעקניפ
 "סוכוד רעד, :רעטלא ענזיצאק

 "ףרָאד ןיא הנותח א, :לשטנא רָאש
 "רוכזי, :יקסנאקראש

1927 
 "ףיזח עקשָאמ,, :.ד .י שטיװַָאקרעב

 "עבש תב ןוא דוד, :דוד יקסניּפ

 יד ןוא היה יד ,שטנעמ רעד; :ָאלעדנאריּכ

 "טנגוט

 "ןגעװ עדליװ , :ןָאעל ןירבָאק
 "הריבע יד רעפערג. :ןעזָאר

1028 
 "ארָאנ, :קירנעה ןעסביא

 "ענעגנָאהעג 7 יד, :דינַאעל וועיירדנא

 "טכאל לוי רעד ןעװ"* :.א לעיב

 "װָאזאמאראק רעדירב, :.פ יקסװעיָאטסָאד

 "לרוחב הװצמ רב, :סירָאב יקסװעשאמַאט

 "ץביל ןופ ןעמאלפ יד,, :.ז ןיביל

 "ץעביל אניטסעלאּפ , :רָאדיזיא ןעיליל

 "לרוג רעד" :ףראש ערעמ

 "קיזמ עקרעס; :ןורהא רעגאנ

 "ץעגייש עקסאס, :ןאמיינ

 "הנותה סנטלייטרואראפ םעד, :.ה רעלקעפ

 "ףצוא רעד, :דוד יקסניּפ

 +לדנזח סָאד...:.ח .ב גרעבבייטש

 "ןיציבר רענאקירעמא ןא,

1009 
 "איו ליפ ,, :ןאמלאק
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130 

 םעדייא רעטראנעגּפָא רעד  :.לא יקצענאשלא

 "ףַניק א ליװ ךיא , :םהרבא םולב

 "ןעמיורט -- סעביל , :רָאדיזיא ןעיליל

 "ךעלדיימ ןפיולטנא סָאװראפ , :ןורהא רעגאנ

 "טקנעב סָאװ ץראה א, :ןָאק ןוא לעומאס
 "טאדלָאס רענעדלָאג רעד, :ןאמיירפ

 "קראמ ןטלא ןפיוא טכאנייב , :.ל .י ץרפ

 (גרעבנועטש בקעי :טעבראאב)

 "לורפ עקיטכיו א, :השמ רעטכיר

 "אקשאלאּפ , :לשטנא רָאש

 רעטפושיכראפ רעד, :בקעי גרעבנרעטש

 (ע.ש טיול) ?רעדיינש

131 

 "לרעטכעט סראדנערא םעד, :בײל רעקורד

 "ףעטכעט סדימש םעד, :ץרפ ןייבשריה

 "ץנאט רעטצעל ריא, :ףסוי רענייטאל

 "?עירעפירעּפ , :ץירפ רעגנאל

 "ןעכּפיּכ , :ראהעל

 "לךיימ--אגלָאװ , :ןײטשּפע

 "טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא , :.ל .י ץרּכ

 "ןיירק רעטפושיכראפ רעד , :.װ וועיאטאק

 "בנג יקעשזד , :שטיװָאנאמלאק

 ,רעציביק רעד, :סייח ןָאזניבאר

 ?רעגניזָאידאר , ץראווש

 "ףעדניקנכאג , :דלָאגנייש

132 

 "ןינאס , :.מ װעשאביצרא

 "לרעדיינש עקילייה סָאד, :םולש שא
 "ץאיאפ יזָאר , :םהרבא םולב

 "לךיימ---אגלָאװ סָאד , :לאטנעמולב

 "קרָאי וינ ןופ טסנעּפשעג סָאד,, :ּפיסָא װָאמיד
 "ןסעגראפ טשינ ןענעק רעדניק, :.ז ןיביל

 "ףיל--טנגוי, :רָאדיזיא ןעיליל

 ,עטרעגענ יד , : 0:

 "רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , :.מ ץישפיל

 "רעדלָאג דוד , :ןעדריא יקסװַָארימענ

 ןשיזעגיכ םענופ עלעזײר" :םאיליװ לעגיס
 "לאטראווק

 ?ץעיצילאג ןופ לקנאי, 2 2

 "רףעדניק ןוא ןרעטלע, :,ר .ׁש וָאקניס
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 :רעדניק ראפ סעלא, :.ר 'ש ּװָאקניס

 "ףעדניק ןָא עטאט א, : 4

 "הנותח סעקטָאמ , :ןאמיירפ

 "רעטכַאט סרעכאמרעגייז םעד ,:שטיװָאנאמלאק

 .עקרעטסוש יד עשאב עלייב, :

 "טכאנ רעד ןופ יורפ יד, 2

 "ץעביל עשיבנג , :

 "ןיגינעק--טפאנ , 4

 "טקנעב סָאװ ץראה א, 4

 "ןגיל ןייק טינ טגָאז, 4

 ,יורפ א בילוצ , 4

 "ץעבעסיוטשראפ יד, 4

 "רעקידמינּפיַײװצ רעד, 2

 "טארקָאטסירא רעפיורג רעד, :השמ רעטכיר

 ?ןיטנאידעמָאק יד, :.ה .נ גרעבנייטש

133 

 "ןגעו עטכעלש , :שטיװַָאקרעב

 "ליֿמ סעקהאל , :בייל רעקורד
 "סערייא סָאנעוב ןופ ןדלעה יד, :ָאקנעלָארָאק
 "םינכש עכעליירפ , :ןָאעל ןירבָאק

1034 

 "םעלעכ ןופ ןתח רעד; :ןאמטראה

 "בײװ עטייװצ סָאז, :קחצי יקסװעראטָאלָאז

 "לרעדיינש עכעליירפ סָאד, :ןאמיירפ

 "עמשטערק עכעליירפ יד , :.י ךילאק

 ,עטרוכיש א; :.ה .נ גרעבנייטש

135 
 "םימותי עקידעבעל , :קחצי יקסװעראטָאלָאז

 "ןאמ רעטפיוקענ רעד, :רָאדיזיא ןעיליל

 *עיצוטיטסָארּפ רענאקירעמא, : 2

 "ןטָאש רעלעג רעד, :בייל ךאלמ

 "רעלדעפ רענאקירעמא רעד, :השמ רעטכיר

1036 
 "ףָארטש סטָאג,, :,ז ןיביל

137 
 "ךעלדיימ ןעמיורט סָאװ ,, :רָאדיזיא ןעיליל

 ײ"ןטָאש רעלעג רעד, :ביל ךאלמ

 "עטרעגענ יד , :ןורהא רעגָאנ
 "טלייצרעד ןבעל סָאד סָאװ , :ָאזיא ןיק

 "עביל עשיבנג , :.ב רעלסער

 "טפאשנדייל ןופ ליּפש יד , :,ה .נ גרעבנייטש



 טעבראאב) "רעבערגידלָאג יד, :םכילע םֹולש

 .(גרעבנרעטש .י

138 

 "תעגושמ סביײװ ןיימ,, :סקאמ ןײטשנרַא

 "יטקילעד סוּפרָאק, :בקעי ןידרַאג

 "טייקטמיראב וצ געװ רעד ,, :יקפוואליל

 "הלכ ענירנ יד  :לאגיב

140 

 "םעלבָארּפיפגנובײרטּפָא,, :ןָאעל ןירבָאק

 -עג ,קיטאמעט רעשידיי טימ ןסעיפ)

 ,טשעראקוב ןיא שינעמור ףיוא טליּפש

 עשידיי יד ןופ "םועשאראב,, לאז ןיא

 טלעטשעגפיורא ןענעז סָאװ רעליּכשיױש

 :(סרעטאעט עשינעמור יד ןופ ןרָאװעג

1041 

 ןיא טנייה ןטסוט סָאװ,, :עָארטפ .נ ,רענאק .נ

 "?טנװָא

1042 

 "אמעש זד , :ןישזדרעס ןָאירָאלימ

 "זיוה-עפאק עניילק סָאד , :דראנרעב ןאטסירט
 ירעלפאש רעה רעד, :וישזדרעפ ןָאיראלימ

 -ןרעּפָא)) "ףיוא טמענ
 (וירוּכטָאּפ

 -יוצ רעד, :ןאמָאר ילע ,אערימ .ע ,רענאק .1
 -יזומ) "טכאנירעמ ,ז א ןופ רעב

 (לקאטקעּפס רעשילאק

 םולש) "סעיזוליא טימ לטכאש סָאד,, :ָאדול .י

 (ןרוגיפ-םכילע

 "רעווילוג רעניילק רעד, :אקיל גרעבנירג

 (לקאטקעּפס-רעדניק)

 -ופ עלעדיימ סָאד, :רענאק .נ -- אערימ .ע

 "יזומ) "טעלאב םענ

 (לקאטקעפס רעשילאק

 "זדנוא טביױלרעד ריא ביוא , :עָארטס .ג

 (לקאטקעּפס רעשילאקיזומ)

 "קוביד רעד ,, :יקסנא ,ש
 .עטסיװער עיינ יד ,,:אמסָאק .ט ןוא עַארטס .1

 "רעייפ עקּפיצ,, :בקעי ךילאק ,דלעפנעמולב
 *42 םועשאראב 2 0 , 

 "טשעראקאװ אעלאק, :ץלעּפ .י

1043 
 א טימ ןרעטש רעסיז, :ןישזדרעס ןאיראלימ

 -רעדניק) "ץראה ןטנעמיד

 (לקאטקעּפס

 ענעדלָאג טימ לדיימ סָאד , :טאלראקס אדארפ

 (עידעמַצק) "רָאה
 ןיא ץיו ןייא ןופ , :רענאק .נ ןוא וגאעבירּכ

 -ילאקיזומ) "ןרעדנא

 (לקאטקעּפס רעש

 עשילאקיזומ) "סקאלפ עילימאפ יד ,, :עָארטס .נ

 (עידעמָאק

 "?גָאטימכָאנ טנייה וןטסוצ סָאװ , :ןאמָאר ילע

 "טייװ ןופ שטנעמ רעד, :איאסיא ןושטאקאר

 עקידרעמוז,::רענאק .נ ,אטסָאק .מ ,עָארטס .נ

 "*עטסיװ ער

 ןיא גנילירפ,,

 "ךאשזאמ ָאד

11 29 21 

 יןשטנעמ ,, :םכילע םולש

1044 
 "רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד, :ּפיסָא וװָאמיד

 "סגניוועג עסיורג סָאד , :םכילע םולש

 ?אלעמ ; :עַארטפ :נ

 "טנאפעלע רעד ָאטָא,

 זיא'ס רָאנ ,ןשָארג א טסָאק'ס,

 "טרעוו

 -ראפ ערעדנא ,טלעג רעדנא,

 "גנולייוו

 "הבית סעָארטפס ,

 *!םועשאראב ,ָאלאה,/ 4

 רעווילוג רעניילק רעד, :שטיװַָאמארבא אקיל

 "ןבורגיץוש ןיא

 ףמאק ןיא רעדניק יד ,

 .לֹוש רעד טימ

 "בוטילזמ, :אלימ שטיװָאּפיסָאי ,השמ ןאלאב

1045 
 "לובמ רעד, .ה רעגרעב

 (ןאיטסאבעצס .מ ןופ טעבראאב)

 "הנבל ןָא טכענ, :קעבנייטש

 "בעל ךיא , :יקסוועש טניּכ

 "טיוט סרעמזעלק םעד, :.ל .י ץרּפ

 "ןרעכאמפושיכ יד, :םהרבא ןעדאפדלָאג

1040 

 "ףעקיכלימ רעד היבטס, :םכילע םולש

 "תימלוש , :םהרבא ןעדאפדלָאג

 "גנוי-ספרָאד רעד , :ןָאעל ןירבָאק

1: 2: 
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1947 
 ."שטנעמ רעלירעביא רעד ,, :.ז ןיביל

1048 

 (200.000) "סניוװעג עסיורג סָאד}

 םכילע םולש ןופ

 רעלופטסנידראפ .ןאמצראוש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 רָאדאנעב ארָאק :עיפארגָאערָאכ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 רעגניבור השמ :עיפארגָאנעצס

 *ףעמע נ-המקנ יד;

 סעװָאלפס םייח ןופ

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייײח :קיזומ

 רעלטסניק

 ונאעשטורוסיףָאקאיריק .ט :עיפארגָאנעצס

 רָאדאנעב ארָאק :עיפארגָאערָאכ

 אריּפאש ָאזיא :יש זער

 "למעל-ינוק ײװצ יד ,

 ןעדאּפדלָאג םהרבא ןופ

 רעג:יבור השמ : עיפארגָאנעצס

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראװש םייה :קיזומ

 רעלטסניק

 רָאדאנעב ארָאק :עיפארגָאערָאכ

 "ץביל | א עלאבאק,

 רעליש ךירדירפ ןופ

 רעלופטסנידראפ ,םיחרפ לישז :עיפארפָאנעצס

 טסנוק ןופ רעטסיימ

 רעלופטסניזראפ .רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעליּפשיױש

 *רַאזיװ ער רעד ,

 לָאגָאג יאלָאקינ ןֹוּכ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 *"סעטענעצס ןוא רעדיל ,

 לקאטקעפס רָאלקלָאפ א

 אריפאש ָאזיא ישזער

1949 

 *טכישטכאנ,

 ןייטשקורב שוביל ןופ

 רעלופסניחראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעליּפשיױש
 רעגניבור השמ :עיפארגָאנעצס
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 *ןטָאש רעדמערפ רעד,
 װָאנָאמיס ןיטנאטסנָאק ןופ

 רעלופטסנידראפ ,םיחרפ לישז :עיפארגָאנעצס
 טסנוק ןופ רעטסיימ

 וקסערַאדָאעט עשזדרָאעשזד :יש זער

 *רצוא רעד,

 כילע םולש ןופ

 רעלוכטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח :קיזומ

 רעטלסניק

 רעגניבור השמ :רָאקעד ןוא ישזער

150 

 "רעקיכל'מ רעד היבמ,

 םכילע םולש ןופ

 רעקילּפָאּפ ָאנעב ןופ עיצאזיטאמארד

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראווש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעליּפשיוש

 רעגניבור השמ :עיפארגָאנעצפ

 *השוןרי עלאטאפ יד;

 ןינייש ןוא רוט ןופ

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראװש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 ןָארימ ודאר :ישזער

 רעטאעטי-הכולמ ןשידיײי רעסאי ןיא)

 *רצוא רעד,

 םכילע םולש ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןוָאקעד

 לאגעס דראנרעב :קיזומ

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 *זָארגדליװ ,

 אגנאראב לערוא ןופ

 רעצלעז ינעשז :ישזער

 סאדאק הבושי :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 *"עדרעװ לומָאּפ ,

 לקאטקעּפס עדארטסע

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד
 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ



 *רעילַאּפָארטסָא עלעשרעה ,

 ןַאזנעשרעג ןופ

 אראק .י :טעבראאב

 רעצלעז ינעשז :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד
 לאגעפ דראנרעב :קיזומ
 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 *תואיצמ טימ קאז רעד,

 ןייװט קראמ טול

 אריּכאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לאגעס דראנרעב :קיזומ

1031 

 "םיובנעמלאּכ ןופ ןטָאש ןיא,

 ונארעצ לענָאי ןופ

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוװש םייה :קיזומ

 רעלטסניק

 ןנאעטנומ .װ :עיפארגָאנעצס

 ןָארימ ודאר :ישזער

 "טגניז קלָאּפ סָאד,

 לקאטקעּפס רָאלקלָאּפ א

 ילבעל .ב :ישוער

 ?םייהרעדניא רעדיוו;

 .ס ,ןאילימיסקאמ .ל ןופ

 וקסעניוװ .נ

 קאװַאנ .ה :עיפארגָאנעצס

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעפ ןיצירואמ :ישזער

 רעליפשיוש

 ,ירעק

 "ןרעכאמ-ףושיכ יד;

 ןעדאפדלַאג םהרבא ןופ

 ןקסעיירדנא וקול :ןרָאקעד

 ןקסענאמָאר .ד ןוא לואפ .י :ןעמויטסָאק

 .גינעק .ד ןוא ילבעל .ב :ישזער

 ןרעליּכשיש עלופ-טסנידראפ

 *"ףענטראּפ רעגנוי רעד;

 װעיצנעװרעּפ .א ןופ

 ןאילא .לא :עיפארגָאנעצס

 ןָארימ ןדאר :ישזער

 "גנורעט יילסיוא,

 קאסיא לֹואּפ ןופ

 ןאילָא .לא :עיפארגָאנעצס

 ןָארימ ודאר :יש זער

 (רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 "טייצ רעד רעביא סאבעלאב זיא רעװ,

 ןינייש ןוא רוט רעדירב יד ןופ

 רעצלעז ינעשז :ישזער

 רעטסוש .לאפ ןוא סאדאק הבושי :ןרָאקעד

 "םיובנעמלאּפ םענופ ןטָאש ןיא,

 ונארעצ לענָאי ןופ
 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ןאירבָאד .װ :ןרָאקעד
 ףרעש ָאזיא :ןעמויטסָאק

 "םולש םעד ןעגניזאב רימ;

 לקאטקעּפס עדארטסע

 רעצלעז ינעשז ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 "אקירעמא ןופ םיטש יד,

 װעינערװ אל סירָאב ןופ

 עשנגיל ירעמש ןוא קראמיינ .א :ישזער

 ףרעש וזיא :ןרָאקעד

 ןאירבָאד .װ :ןעמויטסָאק

 "ןגירוקוק ינ ,עמ ינ ,עב ינע

 ןעדָאּפדלָאג םהרבא טול
 רעצלעז ינעשז :ישזער

 ןאירבָאד .װ :ןרָאקעד

 ףרעש וויא :ןעמויטסָאק

 -צראװש םַײה :ןטנעמאשזנארא עשילאקיזומ

 שטיװָאלאגעס .ה ,לאגעס דראנרעב .ןאמ

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

152 

 "ףעילָאּפָארטסָא עלעשרעה;

 ןַאזנשרענ השמ ןוּפ

 רעלופטסניזראּכ :ןאמצראװש .ח :קיזומ

 רעלטסניק

 ילבעל .ב ישזער

 *טעשטערק ןָאטאלּכ ,

 קוישטיײנרָאק רדנאסקעלא ןופ

 ענע .מ :עיפארגָאנעצס

 ןָארימ ןדאר :ישזער

 "המותי יד עיסאכ,

 ןירדָאג בקעי ןופ

 ןָארימ ודאר :ישזער

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס



 (רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 *בוט-םוי זיא דימת טשינ,
 יקטװָארטסָא .נ .א ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער
 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 "טייצ רעזדנוא ןופ דיל סָאד,

 לקטטקעפס עדארטסע

 אריּפאשירעלעה עלהר :ישזער

 ןאירבָאד .װ ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 אענורג יצונ :עיפארגָאערַָאכ

 "ףעקיכלַימ רעד היבט ,
 םכילע םולש טיול

 רעקילּפָאּפ ָאנעב :עיצאזיטאמארד

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש ןזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לאגעס דראנרעב :ןטנעמאשזנארא עשילאקיזומ

 *ייבספיוא ןָא טבייה ןבעל סָאד ,

 אקבאס םידאוװ ןופ

 עשניל ירעמש :ישזער

 ןאירבָאד .וו :ןרָאקעד

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ
 לאגעס וקיא :ןטנעמאשזנארא עשילאקיזומ
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 "רעקנארק רעטדערעגנייא רעד ,

 רעילָאמ ןופ

 ָאמאר ,ןערּפוק .ילול :קיזומ

 וקסעניוװ .ג :עיפארגָאנעצס

 ןישטיל-וקסענעּפ .ע :עיפארגָאערָאכ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 "ןפיל יד ףיוא דיל א טימ ,

 ןאלאב השמ ןוא רעּכלָאטש .ה ןופ

 רעלופטסנ:דראפ ,ןאמצראווש .ח :קיזומ

 יאדעס .ס ןוא רעלטסניק

 הניד ןוא רָאטסאפ אליװעס :ץיפארגָאערָאכ

 סנרעליּפשיש עלופטטנידראפ ,גינעק

 *ףלאוונירג ההּפשמ ,

 ןייטשקורב שוביל ןופ

 ןאילא .לא :עיפארגָאנעצס

 יקסװעשטוב ָאלענ :ישזער
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 *לרעטסוש עכעליירפ סָאד,

 (וגירוקוקדינ-עמדינ-עביינ)

 ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ

 ,ןאמצראװש .ה ןוא ןעדאּפדלָאג .א :קיזומ

 רעלטסניק רעלופטסנידראפ

 לילבעל .ב :ישזער

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 :(רעטאעט-הכולמ ןשידַי רעסאי ןיא)

 *קיטשרעבליז קיסיירד ,

 טסאפ דראװָאה ןופ

 קראמיינ .א :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 "דיילק עטפושיכראפ סָאד,

 -סָאק ןאד ןוא רָאדוט ןאירדא ןוּפ

 ןעסרעדנא טיול .ןקסעט

 אריּפאש-רעלעה עלחר :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא רָאקעד

 לדיפ השמ :קיזומ

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 *רעדניקרעטסעװשעג יירד ,

 סארגָארּפ עדארטסע

 "זדנוא טפור ןבעל סָאד,

 לקאטקעּפס עדארטסע

 וקסעלעקניפ לעשטראמ :ישזער
 שטיװָאקרעב ןיטראמ :ןעמויטסָאק ןוא רָאקעד
 יצונ ןוא וקסערטימוד יציטימ :עיפארגָאערָאכ
 אענורג

 -נעמ. -- "טג רעד, :ןעגניר יירד

 "אבה-םלוע, -- +*ןשט

 םכילע םולש ןופ

 אריּכאש ָאזיא :ישוער

 ףרעש ןזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 *"ןרעטלע יד ןופ טנגוי יד,

 װָאטאברָאג סירָאב ןופ

 קראמיינ .א :ישזער

 ןאירבָאד .װ :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 אענורג יצונ :עיפארגָאערַאכ

 "ףלאוונירג ההּפשמ ,

 ןייטשקורב שוביל ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסַאק ןוא ןרָאקעד

 לאנעס דראנרעב :קיזומ
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 "ןװיטָאמ עכעלנעזרעּפ,

 אירָאה ןאפעטש ןופ

 יקסװעשטוב ָאלענ :ישזער

 "ץלאז טימ ןוא רעפעפ טימ ,

 ןאלאב הׂשמ ןוא רעּפלָאטש .ה ןופ

 -סניק רעלופטכנידראפ , ןאמצראווש .ח :קיזומ

 רעל

 אעדעב .װ :עיפארגָאערַאכ

 יקסוװעשטוב ָאלענ :ישזער

 :(רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 "אקנעשאמ.

 װָאנעגָאניפא ןופ

 קראמיינ .א ןוא אריּכאש-רעלעה עלחר :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לאגעס דראנרעב :קיזומ

 אענורג יצונ :עיפארגָאערַאכ

 "ןרעטש עדנעזדנָאלב ,

 םכילע םולש טיול

 רעקילּכָאּכ ָאנעב :ישזער ןוא איצאזיטאמארד

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןוָאקעד

 לאגעס דראנרעב :ןטנעמאשזנארא עשילאקיזומ

 אעגורג יצונ :עיפארגָאערַאכ

 "ןדנ טימ הנותח יד;

 װָאנָאקאיד .נ ןופ

 ונאעװָאדלָאמ .נ :ישזער

 ןאירבָאד .װ :ןעמויטסַָאק ווא ןרָאקעד

 לאגעס ןקיא ,לדיפ השמ :קיזומ-עניב

 אענורג יצונ :עיפארגָצערָאכ

 *סיעכהל ןוצ ףיוא םיאנוש יד;

 לקאטקעפס-עדארטסע

 רעדיינש עלעמיס :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 "ןליװ ןייז ןגעק רעטקָאד;
 רעילָאמ ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לאגעס דראנרעב :קיזזמ-עניב

 אענורג יצונ :עיפארגָאררָאכ

 ?ףורבנקלָאװ ,

 ןיטנָאעל שובייל ןופ

 ןָארימ ודאר :ישזער

 ןוא ףועש וויא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לָאּפָאדאּפאּפ לואּפ

 לדיפ השמ :קיזומ

 *סמעראוו ןוא סטלאק,

 לקאטקעּפס -- עדארטסע

 אריּפאש-רעלעה עלחר :ישזער

 ףרעש ןוזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 אענורג יצונ :עיפארגָאערַאכ
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 "לטע ןוא סוילוי,

 יקסװָאקשטורק ןָאעל ןופ
 ,רעלקעס .מ ןוא יקסוועשטוב .נ :ישזער

 רעליפשיוש רעלופטסנידראפ

 ןָאזלעדנעמ דערפלא :קיזומ

 ךייו אנידא :עיפארנָאנעצס

 "ןרעטש עדנזדנָאלב;,

 םכילע סולש ןופ

 רעקילּכָאּפ ָאבעב ןופ עיצ אזיטאמארד

 רעקילּפָאּפ .ב :ישזער

 ןעדאפדלָאג .א :קיזומ

 אליועס ןוא גינעק הניד :עיפארדגָאערָאכ

 סנרעליפשיוש עלופטסנידראפ ,רָאטכאפ

 "טאמ -- ךאש,

 ןאלאב השמ ןוא רעּכלַאטש .ה ןופ

 רעלופטסנידראס ,ןאמצראוש םייה :;קיזומ

 רעלטסניק

 ןאילימיסקאמ .סןוא וקסעניווו .נ :עיפארגָאנעצס

 ןוא ןישטיל -- וקסענעפ .ע :עיפארגָאערָאכ

 גינעק הניד

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס .מ :ישזער

 ףעליפשיוש

 "עביל א ןופ עטכישענ יד,

 װָאנָאמיס ןיטנאטסנָאק ןוס

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 (רעטאעט--הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 ?ץטסָאבעלאב יד ,

 ינָאדלָאג ַאלראק ןופ

 ןָארימ ןדאר ןופ גָאלָארּפ א טימ

 ןָארימ ודאר :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 ָאקסעליסאוו :קיזומ
 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ
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 "אינאט ,

 װָאזוברא ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ךובנעראג .נ :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לאנעס דראנרעב :קיזומ
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 *ןכאל רימָצל ;

 סויוואלפ ןוא גרעב ןופ

 רעלופצלסנידראפ ,ןאמצראוװש םייח :;קיזומ

 רעלטסניק

 ןאילימיסקאמ .ס ןוא :קסעניווו .נ:עיפארגָאנעצס

 וישטיל--וקסענעּפ ,ע :עיפארגָאערַאכ

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעפ ןיצירואמ :ישזער

 רעליפשיוש

 "נשילשה ןימינב תועכמ ,

 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ

 ןוא ששיװָאקרעב לארשי ןופ עיצאויטאמארד

 ץראוװש ןאילוי

 רעלופטסנידראכ .ןאמצראווש םייד :קיזומ

 רעלטסניק

 ןישטיל--וקסענעּפ .ע :עיפארגָאערָאכ

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעפ ןיצירואמ :ישזער

 רעליפשיוש

 רעגניבור השמ :עיפארגָאנעצס

 ךַײר אנידא :ןעמויטסָאק

 "םולח--ןעדאפדלָאג א,

 ,םואבטָאר בקעי ןופ עיצאזיטאמארד

 ,רעגנאמ קיציא טיול

 ןוא רעטצנעפ ,םואבטָאר ,ןדאפדלָאג

 רעדניבנייא

 ןוא ןָאק ךענעה ,ןעדאכדלָאג םהרבא :קיזומ

 רעלטסניק רעלופטסנידראפ ,ןאמצראווש םייח

 ,עגנאל ,װ 'יקסוװעיעשזדנעי .א :עיפארגָאנעצס

 אקזדארעשזס .יא

 ןעוס איװליס :עיפארנָאערַאכ

 םואבטָאר .י :ישזער

 *שטאװָאק עילימאפ ,

 יקסוועשטוב ָאלענ :ישזער

 (רעטאעטיהכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 "ץעװעּפָארק ןוא ןעמולב;
 אראק .י ןופ לקאטקעּפס-עדארטסע

 ןָארימ ודאר :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד
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 *לשילשה ןימינב תועסמ..,,

 רכומ עלעדנעמ טיול טריזיטאמארד

 ןוא שטיװָאקרעב לארשי ןופ סירפס

 ץראװש ןצילוי

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש ןזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לאגעס דראנרעב :קיזומ

 *גנוטסעפ עטרעטשעצ יד ,

 וקסעניװ ָאל אירָאה ןופ

 ןָארימ ודאר :ישזער

 םהובא ךובנרָאג :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 ?ביולג ןוא ףָאה;

 -ינש עלעמיס ןופ טריזיטאמארד

 ץרפ .ל .י ,טיול רעד

 רעדיינש עלעמיס :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לאגעס דראנרעב :קיזומ

 ?ץידָאכּפאר רעטניוו ,

 אראק .י ןוא ןָארימ ודאר ןופ

 ןָארימ ודאר :ישזער

 םהרבא ךובנרָאג :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 "ןגָאז ןצ ןוא ןעגניז וצ ,

 אראק .י ןופ לקאטקעּפס עדארטסע

 רעדיינש עלעמיכ ןוא

 רעדיינש עלעמיס :ישזער
 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 "העש רעטוג א ןיא;

 װָאזָאר רָאטקיװ ןופ

 רעדיינש עלעמיס :ישזער

 םהובא ךובנוָאג :ןעמויטסָאק ןוא ןרָאקעד

 לאנעס דראנרעב :קיזומ

 *רעדיינש רעטפושיכראפ רעד,

 טיול אראק .י ןופ טריזיטאמארד

 סכילע םולש

 אריּכאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש וזיא :ןעמויטסָאק ןוא ןוָאקעד

 לאגעס ףדראנרעב :קיזומ

 אעגורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 .?ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ,

 לקאטקעּפס-טרעצנָאק

 רעדיינש עלעמיכ :ישזער
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 "קנארפ אנא ןופ ךובנַאט סָאד.
 ןוא טעקעה .א .:שטירדוג .פ ןופ
 קנארפ .א

 ּוקסערָאדָאעט עשדרַאשזד :ישזער
 ונאעצמענ .ד ןוא ךייר אנידא :עיפארגַאנעצס

 "ףעקיכלימ רעד היבט;,

 סכילע םולש ןופ

 רעקילּפָאּפ ָאנעב ןופ עיצ אזיטאמארד

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראװש םייה :קיזומ

 רעלטסניק

 רעקילּפָאּפ ָאנעב :ישזער

 "ךרע רעד ףיוא ןדעיױג רעד,

 ןאלאב .מ ןוא רעּכלָאטש .ה ןופ

 לעאפאר .נ :ישזער

 ונאעצמענ ןאד ןוא ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 ונאקודער םירמ :עיפארגָאערָאכ

 "םרוטש רעד,

 יקסװָארטסָא יאלָאקינ ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 ונאעצמענ ןאד :עיפארגָאנעצס

 ךייר אנידא :ןעמויטכָאק

 *הריד ןוא עביל ,רָאטקעריד,

 רָאדאלָאס .ד ןיפ

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייה : קיזומ

 רעלטסניק
 ונאעצמענ ןאד :עיפארגָאנעצס

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעליּפשיוש

 "רבדמה רוד ,
 ןייטשקורב שוביל ןופ

 טרָאּפָאּפאר ָאטָא :ישזער

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 "ךאנאמלאיעידָאלעמ ,

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 שטיװָאקרעב לארשי :ישזער

 :(רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 .סיז רעקוצ יװ,

 לקאטקעּפס-עדארטסע

 אריּפאש-רעלעה עלחר :ישזער

 אעגורג יצונ :עיפארגָאערַאכ

 "טכיש -- טכאנ,
 ןייטשקורב שוביל ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער
 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס

 "טדערעג זדנוא ןשיװצ,

 לקאטקעּכס-עדארטסע

 אריּכאש-רעלעה עלחר :ישזעו

 ףרעש ןזיא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 *םורא רָאי קיצנאווצ ןיא ,

 װָאלטעװס .מ ןופ

 רעלּפָאטש ןאשז :ישזער

 "קילג וצ הלוגס א,

 אגנאראב לערוא ןופ

 טרָאּכאּפאר ָאטָא :ישזער

 לאגעס .ס :קיזומ

 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצכ

 ?רבדמה רוד;
 ןייטש קורב שוביל ןופ

 אריּכאש ָאזיא ישזער
 ףרעש וויא :עיפארגָאנעצס

 "טָאטש קע ןופ לזייה סָאד,

 װָאזוברא ,לא ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 לאגעכ רדאנרעב :קיזומ

 ךובנרָאג םהרבא ,עיפארגָאנעצס

 *ןרעכאמפושיכ יד,

 (רעדליב 8) ןטקא 5 ןיא עטערעּפָא

 ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ

 אריּכאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש וויא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגַאערָאכ
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 *תרפא עלערימ ,

 ןידרָאג בקעי ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 לאגעס דראנרעב קיזומ

 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס

 "ץיוו א טימ דיל א,

 ןופ לקאטקעּפס רעשילאקיזומ א

 רָאלקלָאפ ןשידיי

 שטיװַָאקרעב לארשי :ישזער
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 "ךעליירפ טײז;

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראווש םייח : קיזומ

 רעלטסניק

 עלופטסנידראּפ ,גינעק הניד : עיפארגָאערָאכ

 ןרעליפשיוש

 "טנגוי רעד טימ שינעגעגאב א,

 וװָאזובר א ייסקעלא ןוּכ

 יקסוועשטוב ָאלענ :ישזער

 םהארבא .יא :קיזומ

 ונאעצמענ ןאד :עיפארגָאנעצס

 "סיװער יד ןופ יװ ער יד,

 -קעּפס עשילאקיזומ ןופ בײלקּפָא ןא

 ןעלקאט

 שטיװַָאקרעב לארשי :ישזער

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח : קיזומ

 רעלטסניק

 ונאעצמענ ןאד :עיפארגָאנעצס

 "טסעפ-ןענָאיּפמ אל סָאד,

 רעפייפּפ סנאה ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישוער

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצכ

 (רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 "ףעטאעט עכעליירפ סָאד;,

 רעלעקנוט רעד טול

 אראק .י :ןטסקעט עשיריל

 אריּפאש ָאזיא ;ישזער

 ףרעש ָאזיא :עיפארגָאנעצס

 *ףראש ןוא ץרוק;

 .מור ןיא לקאטקעפס עדארטסע

 ובראב .נ ןוא ןָאעל .א ןופ ךארפש

 רעצלעז ינעשז :ישזער
 לאגעס ,א ןוא לעדיפ .מ :קיזומ

 ךאבמערָאג אמוב ןוא ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 ?לובמ רעד,

 רעגרעב .ה ןופ

 אראק .י ןטסקעט עשיריל

 רעלּפָאטש ןאשז :ישזער

 לאגעס ,יא :קיזומ

 ךובגרָאג םהרבא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ
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 "ץעביל ןופ גנאזעג סָאד;

 ןטקא 2 ןיא לקאטקעּפס--טרעצנָאק

 ןוא אראק .י ןופ
 אריּפאש--רעלעה עלחר

 אריּכאש--רעלעה עלחר :ישזער

 לעדיפ השמ :קיזומ

 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיּפארגָאערָאכ
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 "רענוװָארבוד עלעשרעה;

 ןידרָאג בקעי ןופ

 רעקילּפָאּפ ָאנעב :ישזער

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראװש םייח :קיזומ

 רעלט סניק

 ונאעצמענ ןאד ;עיפארגָאנעצס

 *ןטנאידעמָאק יד ,

 םכילע םולש ןופ

 רעקילּפָאּפ ָאנעב ןופ עיצאזיטאמארד

 רעקילּכָאּפ ָאנעב :ישזער

 לעגעס .ב ןוא ןעדאפדלָאג .א :קיזומ

 -טסנידראפ :רָאטסאּפ אליװעס :עיפארגָאערָא כ

 ןרעליּפשיש עלופ

 ךייר אנידא :עיפארגאנעצס

 "גנוניימ עכעלטנפע יד;

 ןירָאטס לערוא ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 ונאעצמענ ןאד :עיפארגָאנעצס

 "קנאלב רעדנעס,

 םכילע םולש ןופ

 םואבטָאר בקעי ןופ עיצאזיטאמארד

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעכ ןיצירואמ :ישזער

 רעליפשיוש

 ךייר אנידא ןוא ונאעצמענ ןאד :עץעיפארגאנעצס

 "ןרעטלע יד ןופ טנגוי יד,

 װָאטאברָאג סיראב ןופ

 גורתא דוד :ישזער

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 "שורושחא טימ יװער א,

 שטיװָאקרעב לארשי ןופ

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 שטיװַאקרעב לארשי ןוא רעלטסניק

 רעלופטסגידראפ ,ןאמצראוװש םיח :קיזומ

 רעלטכניק

 ןנאעצמענ ןאד ןוא ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 וקסערטימוד אנאירדא :עיפארגָאערָאכ



 (רעטאעט--הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 "סגיװעג עסיורג סָאד,

 םולש ןֹופ ןטקא 4 ןיא עידעמָאק

 םכילע

 אריפאש ָאויא :ישזער

 ןאמצראוװש םייה :קיזומ

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 *ןרעכאמפושיכ יד ,

 םהרבא ןופ ןטקא 5 ןיא עטערעּפָא

 ןופ עיסרעװ עשינעמור ןעדאפדלָאג

 אראק .י

 אריפאש ָאזיא :ישזער

 לאגעס ךראנרעב :גנוטעבראאב--קיזומ

 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגָאערַאכ

 ?ףעילָאּפָארטסָא עלעשרעה,

 ןָאזנשרעג .מ ןופ

 אראק .י :עיסרעוו עשינעמור

 יגאקסאמ ילא .נ :ישזער

 ףרעש וזיא :עיפארגַאנעצס

 לאגעס דארנרעב ,לעדיפ .מ :קיזומ

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 "ןגיוב-ףמוירט רעד,

 אגנאראב לערוא ןופ

 אריפאש ָאזיא :ישזער

 "סיירפיוא רעטקיטעּפשראפ רעד,

 קארעװע לואּפ ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 ,א ,לעדיפ .מ :עיצארטסוליא עשילאקיזומ

 לאגעס

 ףרעש וויא :עיפארגָאנעצס
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 213 רעמונ ףיוא ןעװעג זיא'ס;,

 ונאעדור ידאס ןופ

 וקסערָאדָאעט עשודרָאעשזד :ישזער

 ונאעצמענ ןאד :עיּפארגָאנעצס

 *לאז ןיא ןענעז ןדלעה יד,
 ןירָאטס לערוא ןופ

 ךאברעװא ץנארפ :ישזער

 ןנאעצמענ ןאד :עיפארגאנעצס

 *עדאקרעמ ,

 קאזלאב עד ערָאנָא ןופ

 ןקסערַאדַאעט עשזדרָאעשוד :ישזער
 ךייר אנידא :עיּפארגָאנעצס

 ?םָאב--יריב--ירישט,

 לערוא ,שטיװָאקרעב לארשי ןופ
 ןאלאב השמ ןוא ןירָאטס

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 שטיװָאקרעב לארשי ןוא רעליּפשיוש

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוװש םיח :קיזומ

 רעלטסניק

 ןקסערטימוד .א עיפארגָאערָאכ

 (רעטאעט-הכולמ ןשידיי רעסאי ןוא)

 *"עדליוװ יד;

 וװ ַאקלאכימ .ס ןופ

 אראק .י:ןטסקעט עשיריל

 רעלּפָאטש ןאשז :ישזער

 לאגעס .יצ :קיזומ

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 *םי םיײיב ןוא גרעב יד ןיא,

 לקאטקעּפט-עדארטסע

 אריפאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש ןזיא :ץעיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 *אירָאטסא לעטָאה;,

 ןייטש .לא ןופ

 אוואס ןאילימ:סקאמ :ישזער

 "גוצ רעטצעל רעד;
 ןעשודוע ןופ ןטקא 3 ןיא עסעיּפ
 עגרעיג שטאװָאק ןוא אערימ

 אװאס ןאילימיסקאמ :ישזער
 פרעש וויא :עיפארגָאנעצפ

 *המותי יד עיסאכ ,

 ןידרַאג -קעי ןופ
 אראק .י :ןטסקעט עשיריל

 אריּפאש ָאזיא :ישוער

 לעדיפ השמ :עיצארטסוליא קיזומ

 ךובנרָאג םהרבא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ
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 "לכיימש א ראפ ןָאילימ א,

 װָאנָארּפָאס ילָאטאנא ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 ונאעצמענ ןאד :עיפארגָאנעצס

 *קָאלמאמ רָאסעּפָארּפ,,

 ףלָאװ ךירדירפ ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 רעגניבור השמ :עיפארגָאנעצס

 "טָאטש ןיא טסעג ,

 לערוא ,שטיװָאקרעב לארשי ןופ

 ןאלאב השמ ןוא ןירָאטס

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעליּפשיוש

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םיה :קיזומ

 רעלטסניק

 ןקסערטימוד אנאירדא :עיפארגָאערָאכ

 "בוצ רעטצעל רעד;

 שטאווָאק ןוא אערימ ןעשזדוע ןופ

 יגרעיג

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 ךַיר אנידא :עיפארגָאנעצס

 "סניװעג עסיורג סָאד,

 םכילע םולש ןופ

 רעקילּכָאּפ ָאנעב :ישזער

 וןנאעסרוא עדליט :עיפארגָאערָאכ

 (רעטאעט-הבולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 א לייב

 יקסנילאס .א ןופ

 אראק .י ןופ ןטסקעט עשיריל

 רעלּפָאטש ןאשז :ישזער

 לאגעס .יא :קיזומ

 ךובנרָאג םהרבא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 "קנארפ אנא ןופ ךובגָאט סָאד,
 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 "עלעמעל ענע גוש : סָאד,

 אגנאראב לערוא ןופ

 אוואס ןאילימיסקאמ :ישזער
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 "רענױָארבוד עלעשרעה.

 ןידרָאג בקעי ןופ
 אראק .י :ןטסקעט עשיריל

 אריּכאש ָאזיא :ישזער

 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס

 שטיװָארָאיאמ .ה :קיזומ

 אענורג יצונ :עיפארגָאערָאכ

 "ןגייווש סָאװ ןשטנעמ ,,

 ןיטיָאװ .לא ןופ

 אריּכאש ָאזיא יישזער

 "טרָאװ סָאד טָאה טייצ עיינ יד ,

 יינעמור ןיא לקאטקעּפס-עדארטסע

 ךארּפש רעש

 אריּפאש-רעלעה עלחר :ישזער

 אענורג יצונ :עיפארגָאערַאכ

 "עדנוקעס עט-58 יד,

 ןאירָאד לערָאד ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 "רעטלע עשימרוטש א,

 װָאנאמָאר .ל ןופ

 אוואס ןאילימיסקאמ :ישזער

 "ההּפשט סראווקיטנא םעד,

 ינָאדלָאג ָאלראק ןופ

 ןָארימ ודאר :ישזער

 "ןליװ ןייז ןגעק רָאטקָאד א,
 רעילָאמ ןופ

 אריּכאש ָאזיא :ישזער

1002 

 "בייו ןייד ןייז ליוו ךיא,

 יעסמעס .י ,קעראמזישט .מ ןופ

 סאדאד .ל

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 "וות זיב ףלא ןופ,,

 ןאלאב השמ ןוא גרעב .יא ןופ

 רעלופטסנידראפ .רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעלטסניק

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראווש םייה :קיזומ

 ונאעװָארישזד לערוא ןוא רעלטסניק

 ונאעסרוא עדליט :ץעיפארגָאערַָאכ



 "הרונש יד ןוא רעגיװש יד,
 ינָאדלָאג ָאלראק ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער
 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 ?רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ טנװָא ןא,
 לארשי ןופ ישזער ןוא בײלקּכָא
 שטיװָאקרעב

 "סעצָארּפ רעטקידנעראפ טשינ א;

 ןייטשקורב שוביל ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 "רעדיל ןוא רעדליב ענעבילקעג,

 גרעב .יא ,שטיװַָאקרעב לארשי ןופ

 יראה עדיאלָאקינ .ח ,ןאלאב השמ

 ןירָאטס לערוא ןוא ןירגענ

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ויצירואמ :ישזער
 רעליּפשיױש

 רעלופטכנידראפ ,ןאמצראוװש םייח :קיזומ

 .ע ןוא ןנאעװָארישזד לערוא ,רעלטסניק

 וקסענָאי

 -אירדא ןוא ונאעסרוא עדליט :עיפארגָאערָאכ

 וןקסערטימוד אנ

 "ערעּפָא---ןשָארג--ַײרד יד,
 טכערב דלָאטרעב ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער
 לייו טרוק :קיזומ
 רעגניבור השמ :עיפארגָאנעצס

 (רעטאעט--הכולמ ןשידיי רעסאי ןיא)

 "לטניּפ ןיא ןפָארטעג,

 -ינעמור ןיא לקאטקעּפס--עדארטסע

 ךארּפש רעש

 אראק .י ןאיראמ ולענ ןופ

 אריּפאש -רעלעה עלחר:ישזער

 "סכעליירפ א טליּפש ,
 עשידיי ןופ לקאטקעּפס--טרעצנַאק

 רעדיל--סקלָאּפ
 -יאמ .ח :גנוטעבראאב עשילאקיזומ
 שטיװָארַא

 רעדיינש עלעמיס :ישזער
 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס

 אענורג יצונ :עיפארגָאערַאכ

1003 

 "ןרעטש יד וצ דיל א טימ,
 י ,גרעב .יא ,וקסענאטכ .ר ןופ
 ,לּפיר ימ ,ץראווש
 ,א ,אנאּפ .ס ,שטיװַאקרעב .י
 ןאלאב .מ ןוא ןאמּפָאה

 שטיװָאקרעב לארשי :ישזער

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראװש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 ןקסעניטנאטסנָאק יה :עיפארגָאנעצס

 עלופטסנידראפ ,גינעק הניד :עיפארגָאערָאכ
 ןרעליּפשיש

 *ליפש---םירוּכ ,

 לקאטקעפס רעלאטנעמירעּפסקע ןא
 ןופ

 שטיװַָאקרעב לארשי

 "לאטיצער א;

 רעדיל ,ןזרעפ ,ץנעט ןופ

 "רָאלקלָאפ ןוא רָאמוה ,

 לארשי :ישזער ןוא לעטשנעמאזוצ

 שטיװָאקרעב

 עלופטסנידראפ ,גינעק הניד :עיפארגָאערַאכ

 ןרעליפשיוש

 *םינשקע ײװצ ייד,

 ארעװ ןוא טעמקיה םיזאנ ןופ

 אװָאקאעלוט

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ויצירואמ :ישזער

 רעלַיּפשױש

 וקסעגיטנאטסנָאק יה :ץעיפארגָאנעצס

 *שזארוק רעטומ,

 טכערב דלָאטרעב ןופ

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעליּפשיוש

 ןאסעד .פ :קיזומ

 רעדניב .ג :עיפארגָאנעצס

 "רעטאעט -- הכולמ שידיי רָאי

 -רעב לאושי ןופ טלעטשעגפיונוצ

 ןופ ןטסקעט יד טיול שטיװָאק

 םירבחמ ענעדייש ראפ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

201 



1064 
 "קידנכאל טמוק טיטעּפא רעד,

 ןאלאב השמ ןוא גרעב .י ןופ

 ארָאד ןוא וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער
 ןקסעּכָאּכ

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייה :קיזומ

 ןקנאי ןשימ ןוא רעלטסניק

 םעד ןעזעג טָאה סָאװ שטנעמ רעד,

 "ןגיוא יד ראפ טױט

 וימיטפע רָאטקיװ ןֹופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 "ףעטפניפ רעד קנארפ;

 טאמנעריד ךירדירפ ןופ

 ןקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 ונאקודער םירמ :גנוגעוואב עניב

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 "אידעמָאק אל אטיניפ ,

 ןיואס יליוו ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 זעטָאב סילא :עיפארגָאערָאכ

 "ץנאט ןוא עמימָאטנאּפ ,

 סקילעפ ןוא ונאקודער סירמ ןוּכ

 ילָאראק

 וקסערָאדָאעט עשודרָאעשזד :ישזער

 "רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד;

 װָאמיד ּפיסָא ןופ

 ָאריּפאש ָאזיא :ישזער

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 ןעטָאב סילא :ץעיפארגָאערַאכ

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 "טנעדיצקא רעד ,

 שעדלעפ איראמ ןופ

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעליּפשיױוש

 וקסעיײרדנא וקול :עיפארגָאנעצס

1905 

 *רעדיינש רעטפושיכראפ רעד;

 םכילע םולש ןופ

 רעקילּפָאּפ ָאנעב ןופ עיצאזיטאמארד
 רעקילּפָאּפ ָאנעב :ישזער

 ונאעװָארישזד לערוא :קיזומ
 וקסעייודנא וקול :עיפארגָאנעצס

 זעטַאב סילא :עיפארגָאערַאכ

202 

 "לװער א ראפ ןעעדיא ,

 ןוא רעלסער .יא ,ןקסעּפָאּכ .ד ןופ
 וברעשט .א

 ןקסעּפָאּפ ארָאד :ישזער

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח :קיזומ

 וקנאי ןשַימ ןוא רעלטסניק

 רעיאפ ודנאס :ץעיפארגָאערַאכ

 *קעציָאװ ,,

 רענכיב גרָאעג ןופ

 ןקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 ראזעשט לענרָאק :עיצארטסוליא עשילאקיזומ

 ךייר אנידא :עיפארגָאנעצס

 *ענעריווושעג ףלעווצ יד,

 זוָאר דלאנישזדער ןופ
 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 וןקסעיירדנא יקול :ץעיפארגָאנעצס

106 

 עטנכדש יד

 רעדלייוא ןָאטנרָאט ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 ךיײר אנידא :עיפארגָאנעצס

 "םימכח רעמלעכ יד,

 ןָאזנשרעג השמ ןוּפ

 אריִּכאש ָאזיא :ישזער

 -ראפ ,ןאמצראוש םייח ןוא ןָאק .ה :קיזומ

 רעלטסניק רעלופטסניד

 טנאלרעב .לא :עיפארגָאנעצס

 זעטָאב סילא :עיפארגָאערָאכ

 "םערייא ןא טכוז ןעמ,

 ןאלאב השמ ןוא גרעב ייא ןופ

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 רעליּפשיוש

 ונאעװָארישזד לערוא :קיזומ

 וןקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 רעיאפ ודנאס :עיפארגָאערָאכ

 "סוחי רעד;
 שא םולש ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער
 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח :קיזומ

 רעלטסניק
 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס
 ןקסאל .יא :ץיפארגָאע רָאכ



 טניו רעד סָאװ ןָאלאב א יװ ,

 "טריפראפ

 שטיודיןיװ רע .ל ןופ

 ןקסערָאדָאעט עשזדרַאעזד :ישזער

 וקסענָאי .ל :עיצארטסוליא עשילאקיזומ

 וןקסעיירדנא וקול :עיפארגַאנעצס

1007 

 "ןינעּפמעטס,

 םכילע םולש ןופ

 רעקילּפָאּפ ָאנעב ןופ עיצאזיטאמארד

 רעקילּפָאּפ ָאנעב :ישזער

 שטיוָארָאיאמ ,ה :קיזוּמ

 ףרעש ןזיא :עיפארגָאנעצס

 ןנאעסרוא עדליט :עיפארגָאערַאכ

 "ןיינ ןוא ָאי ןשיװ צ ,

 םירבחמ ויטקעלָאק א ןופ

 ופול ןאירדא ןוא ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 ראזעשט לענרָאק :עיצארטסוליא עשילאקיזומ

 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצפ

 עּפָאה .ק ןוא ונאקודער םירמ :עיפארגָאערָאכ

 "לרעּפ לרינש א,

 רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ לקאטקעּפס

 שטיװָאקרעב לארשי ןופ

 שטיװַָאקרעב לארשי :ישזער

 זןעטַאב סילא :עיפארגָאערָאכ

 "ןכאל םוצ סקידרעמוז,

 םירבחמ וװיטקעלָאק א ןופ

 שטיװָאקרעב לארשי :ישזער

 וינָאטנא ןירָאלּפ :עיפארגָאנעצס

 "ןזעװעג רימ ןענעז רעדירב ןעצ,
 סעװָאלפ םייח ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער
 שטיװָארָאיאמ .ה :קיזומ
 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 "רעכוז ןקילג,

 לעּפיר ָאנאמ ןופ

 רעלופטסנידראפ ,רעלקעס ויצירואמ :ישזער

 רעליּפשיױש

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוװש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 וקסעניווו יג :עיפארגָאנעצס

 'ווָא נאוויא ,

 װָאכעשט יּפ ןָאטנא ןופ
 אריּכאש ָאזיא :ישזער

 שטיװָארָאיאמ :ה :קיזומ
 ףרעש וזיא :עיפארגָאנעצס

 ןשידיי ןיא תונורכז רָאי--ײנ

 *ףעטאעט--הכולמ

 םירבחמ װיטקעלָאק א ןופ

 שטיװָאקרעב לארשי :ישזער

1008 

 "שטנעמ םעד גנאזעג ביול א,

 גנוןטכיד סיזעגרא רָאדוט ןווּפ

 ןּכול ןאירדא :ישזער

 ראזעשט לענרָאק :עיצארטסוליא עשילאקיזומ

 "םירישה ריש,
 לקאטקעּפס רעלאטנעמירעּפסקע ןא
 רעשיערבעה ןופ

 שינעמור ףיוא עיזעָאּפ

 שטיװָאקרעב לארשי :ישזער

 "אטסָאקא לאירוא,

 װָאקצוג לראק ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 ןקסענָאי .ל :עיצארטסוליא עשילאקיזומ
 וןקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 "רעטקאנייא יירד ,

 װָאכעשט .ּפ ןָאטנא ןופ

 ןירג ונָאמ :ישזער

 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 רוזנאמ .פ :עיצארטסוליא עשילאקיזומ

 "עדאירעגנאמ ,

 רעטכיד םענופ גנופאש רעד ןופ

 רעגנאמ קיציא

 שטיװָאקרעב לארשי :ישזער
 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש סייײה :קיזומ

 ,ןאק .ה ,רעצלעס ,ד ,רעלטסניק
 רעלּפַאק יע .ץראווש יש

 זעטָאב סילא :עיפארגָאע רַאכ

 "גרעבציּפש יד ףיוא שינענעגאב א,

 ןייטשקורב שוביל וופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער
 שטיװָארָאיאמ יה :קיזומ
 יקכנילבאה .ש :עיפארגָאנעצס

203 



 "בארפ ןופ רעגײזטָאטש רעד,

 טעמקיה םיזאנ ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 ראזעשט לענרָאק :קיזומ

 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

1069 

 ""קוביד רעד;

 יקסנא יש ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער

 ןאמצראוש םיײח ןוא לגנע לאוי :קיזומ

 רעלטסניק רעלופטסנידראפ
 םיחרפ לישז :עיפארגָאנעצס

 סיאקעק יסקירט :עיפארגָאערָאכ

 "ןרָאמאקָאטעב ןוא ירטעלאמ ,

 שטיװַָאקרעב עבעב ןופ

 שטיװָאקרעב עבעב :ישזער

 רעלפָאק ןעשזדוע :קיזומ

 "שזאלפומאק ,

 ןאדַארימ .לא ןוּפ

 רעטרעלעג ינָאמ :ישזער

 .קסנילבאה ןאפעטש :עיפארגָאנעצס

 "עיזופסנארט--טולב יד,
 ָאניפנָאק קאשז ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 "רָאילּפוס סענופ המקנ יד ,

 אּפָאּפ ןָאי רָאטליװ ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 "בוט--לזמ ,

 ןאלאב השמ ןוא גרעב יי ןופ

 ךאילע יראה :ישזער

 ןעשזדוע ,ןאמָאר ילע ,ןאמצראווװש םייח :קיזומ

 ןוא רעלּפָאק
 ןקסערָאגירג ויצנעלאוו

 אענאג ויוּפ :עיפארגָאנעצס

 רעיאפ ודנאס ץיפארגָאערָאכ

170 
 "קראמ ןטלא ןפיוא טכאנייב ,

 ץרפ .ל .י ןופ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 יסקאמ .ה .מ :עיפארגָאנעצס

 סיאקעק יסקירט :עיפארגָאערָאכ

304 

 =םלוג רעד;

 קיװ ייֵל .ה ןוּכ
 רעמלעה ןאוויא :ישזער

 ראזעשט לענרָאק :קיזומ

 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 "הבותכ יד;
 ןושיק םירפא ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער
 וןקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצפ

 "סודנובאגאוו סויצאּפמול,,

 יורטסענ .נ יי ןופ

 רעלקעס ןיצירואמ :ישזער

 -אשָא דראכיר ןוא רעלימ הלָאדא :קיזומ
 רעטָאפ---יקצינ

 אענאג ןיוּפ :עיפארגָאנעצס

 "ןרעכאמפושיכ יד,
 .ןעדאפדלָאג םהרבא ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער
 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס

 ונאעלוישטעק עשזדרָאעשד :עיפארגָאערָאכ

121 

 "ןלעפעג ןעמעלא לָאזיס ,

 ץראװש ןאילוי ןוא דאילע יראה ןופ

 ךאילע יראה :ישזער

 ,ונאעװַָארישד לערוא ,ןאמצראווש םייח :קיזומ

 רעלּפָאק ןעשזדוע

 אענאג ויוּפ :עיפארגָאנעצס

 רעיאפ ודנאס :ץעיפארגָאערָאכ

 "ןגיײװש סָאװ ןשטנעמ ,

 ןיטיווװ .לא ןופ

 ֹוקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 רעבאה ןירָאס :עיפארגָאנעצס

 "טג ןייא ןוא תונותח ײװ צ,

 :סרעטקאנייא יירד

 טג רעד ,רעטקָאד א ,ןשטנעמ

 םכילע םולש ןפ

 אריּפאש ָאזיא :ישזער

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח :קיזומ

 רעלטסניק

 רעבאה ןירָאס :עיפארגָאנעצס



 "הוח ןוא םדא ,,

 אגנאראב לערוא ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדר+יעשזד :ישוער

 רעבאה ןידָאס :עיפארגָאנעצכ

1722 

 * 72 םועש אראב,

 שטיװָאקרעב לארשי ןופ

 שטיוַָאקרעב לארשי :ישזער

 װָאּפָאּפ ןָאי אנאיד :עיפארגָאנעצס

 רעלופטסנידראפ ,ןאמצראוש םייח :קיזומ

 רעלּפָאק ןעשזדוע ןוא רעלטסניק
 ונאעסרוא עדליט :עיפאוגָאערַאכ

 "סענלָאס רעטסיימיוב רעד,
 ןסביא קירנעה ןופ

 ךאברעוא ץנארפ :ישזער
 װָאּפָאּפ ןָאי אנאיד :עיפארגָאנעצפ

 "טייקכעלברעטשמוא ןופ ןבראפ יד ,

 אטיט ןאפעטש ןוּכ

 ןּפול ןאירדא :ישזער

 װָאּכָאּפ ןאָאי אנאיד :עיפארגָאנעצס

 ראזעשט לענרָאק :ראטנעמָאק רעשילאקיזומ

1973 

 ןעמעלא לָאז סָאװ בוט--לזמ א,

 "ןלעפעג
 ןעשזדוע ,דאילע יראה ,גרעב .י ןופ

 ,רענאק .ג ,אערימ

 .לא יץראװש .י ,שטיװַָאקרעב

 וקסעשזדרָאעשזד אשאפ ידנאמ

 ׂ דאילע יראה :ישזער

 ,ןאמָאר ילע ,ןאמצראװש םייח :קיזומ

 ,ונאעװָארישזד לערוא

 .לא ,ןאיואלפ טרעבָאר ,רעלּפָאק ןעשזדוע

 אענאג ויױּפ :עיפארגָאנעצס .ידנאמ

 רעיאפ ודנאס :עיפארגָאערָאכ

 "םכח רעד ןתנק

 גניסעל יא יג ןופ

 ןקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 ראזעשט לענרָאק :קיזומ

 װָאּפָאּפ ןאָאי אנאיד :עיפארגָאנעצס

 "רענוװָארבוד עלעשרעה,

 ןידראג בקעי ןופ

 ןפול ןאירדא :ישזער

 ראזעשט לענרַאק :קיזומ

 װָאּפָאּפ .י אנאיד :עיפארגָאנעצס

 "סניװ עג עסיורג סָאד,

 םכילע םולש ןופ

 ןוא עיצאזינעצסניא

 םואבטָאר בקעי :ישזער

 ןָאק .ה :קיזומ

 .י ןוא יקסװעשזדנעי .ע :ץעיפארגָאנעצס

 אקזדארעשזפ

 ונאעסרוא עדליט :עיפארגָאערָאכ

 "טנװָא רעכעליירפ א,

 םירבהמ ערערעמ ןופ לקאטקעפס רעשילאקיזומ
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 *רָאש {איַצװ-סימָאק א ןופ טיוט רעד,

 רעלימ רוטרא ןופ

 רעמלעה ןאוויא :ישזער

 .װ ןואוקסעסיָאמ ויועלאװ :עיפארגָאנעצס

 ןאמָאר

 א טימ לגניי א ןעװעג לָאמא'ס;

 "לדיימ

 שטיװַָאקרעב עבעב :ישזער ןוא טסקעט

 "תורצ ןביז טימ הריד א;

 עגרָאעג שעהעמ ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער
 ןנאעראלָא אנעלארימ :קיזֹומ

 וקכעלוניד ארָאדָאעט :עיפארגָאנעצס

 "ןוז רעטסעװש רעד ראפ גנאזעגע

 ףיוא טיובעג לקאטקעפסיץיזעָאפ

 ןזרעפ עקיטייצטנייה
 ןּכול ןאירדא :ישזער

 װָאּפָאּכ .י אנאיד :ץיפארגָאנעצס

 אעצרעה ףסוי :קיזומ

 "הנותח ענרעבליז יד ,

 ןופ לקאטקעּכס רעשילאקיזומ

 ןאמדירפ בָאב ,גרעב .י ,דאילע יראה

 דאילע יראה :ישזער

 עיראלעקאס ןאי :עיפארגָאנעצס

 ונאעװַארישזד לערוא ,אדעד דנָאמדע :קיזומ

 ןייטש דראכיר ןוא

 "לעפאב רעד,

 רעדלעװ כָאה ץירפ ןופ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :עיפארגָאנעצס

 װָאּפָאּפ .י אנאיד ןוא

 וןנאעראלָא אנעלארימ :קיזומ
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 "רעקיכלימ רעד היבט,

 םכילע םולש ןופ

 רעקילּכָאּפ ָאנעב ןופ עיצאזיטאמארד

 ןּכול ןאירדא :ישזער

 װָאּכָאּפ אנאיד .י :עיפארגָאנעצס

 שמיװָארָאיאמ שרעה :;קיזוכ

 עזעירעטסימ סָאד;

 "ךערּפשעג

 וקסענעָאלס לישזדריװ ןופ

 ןקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזעו

 וקסעיירדנא וקול :עיפארגָאנעצס
 ןנאעראלָא אנעלארימ :קיזומ

 --ןָאּפעלעט
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 "םעדָאפ רענעדלָאג רעד

 שטיװָאקרעב לארשי ןופ

 ןופ ןפאש ןוא ןבעל םעד טעמדיװ עג)

 רָאי 100 דובכל ,ןעדאפדלאג םהרבא

 (רעטאעט שידיי

 ןאמצראוש םייח ,ןעדאפדלָאג .א :קיזומ

 רעלקניװ טרעבלאדא

 סיאקעק יסקירט :;יפארגָאערָאכ

 ןנאעצמענ ןאד :עיפארגָאנעצס

 שטיװָאקרעב לארשי :ישזער

 "אדעלָאט ןופ רעטכָאט עשידיי יד ,

 ןאדָארימ .לא ןופ עיצאזיטאמארד

 לטיט ןבלעז ןטימ ןאמָאר םעד טול

 ןופ

 רעגנאווטכיופ ןָאיל

 אלעאהימ ןוא ונאיטישז ןאד :עיפארגָאנעצס

 עדאירטעמעד

 רעלקניװ טרעבלאדא :קיזומ

 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :יש זער
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 "וװירב עקידנעגניז,

 לקאטקעּפכס רעשילאקיזומ

 ןופ

 שטיװָאקרעב לארשי

 שטיװַָאקרעב לארשי :ישזער

 װָאּכָאּכ .י אנאיד :עיפארגָאנעצס

 טרעבלאדא ןופ ןוא רָאקלָאפ ןשידיי ןופ :קיזומ
 רעלקניוו

 "טג רעד ;

 רעוועפ רעדנאסקעלא ןופ

 ןּפול ןאירדא :ישזער

 וקסערָאגירג אלעאהיכ :עיפארגָאנעצס

 אעצרעה ףסוי :קיזומ

 *!בָאש גילעז ...ןוא בוט--לומ ,

 לערוצ ןופ לקאטקעּכס רעשילאקיזומ

 שטיװָאקראמ עסקעלא ןוא אעלעפ

 ראמלעד ןיטנערָאלפ ןוא ןיינש ךראכיר :קיזומ

 וקסעלוניד ארָאדָאעט :עיפארגָאנעצס

 רעיאפ ודנאס :עיפארגָאערָאכ

 ךאילע יראה :ישזער

 ,ווירב--סוחי רעד?

 סוירטעמעד איש טול ןיפ

 װָאּפָאּפ אנאיד :עיפארגָאנעצס

 .ןּכול ןאירדא :ישזער

 '*לובמ רעד ,

 רעגרעב .ה ןופ

 ןאיכסאבעס ליאהימ ןופ עיסרעוו עיינ

 עדאיוטעמעד אלעאהימ :עיפארגָאנעצ ס
 וקסערָאדָאעט עשזדרָאעשזד :ישזער



 טרָאװ-קנאד

 סעד גנונעקרענָא פימ ןענאמרעד ָאד ךיא ליװ ,ןגָאז ןענָאק רעפרעװ יד יװ רעמ טימ

 ןוא טקיטומרעד ךימ טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעװעג זיא רעכלעװ ,ונאעראזאל ובראב ןטנרעלעג

 רעד ןופ קעטָאילביב רעד ןופ ןוא קעטָאילביב רענעגײא ןייז ןופ ןלאירעטאמ טימ ןפלָאהעג רימ

 ךיא עכלעװ ןוא ,ןעדאפדלָאג םהרבא ןגעװ טעברא רעטשרע ןײמ ןיא ,עימעדאקא רעשינעמור

 וגעוװ גנוניײימ ןײז .עינעמור ןיא רעטאעט שידײ רָאי 75 וצ -- 1951 רָאי ןיא טכעלטנפעראפ בָאה

 טשינ ןוא ןבעל קידרעטעּפש ץנאג ןײמ ראפ "טקילגמוא"אפ" ךימ טָאה טעברא רענעדײשאב רענעי

 .רעהעהוצ ןוא רענעײק סאצ עס"יורג ןטיק טשײנ ..קיסלג םוצ .ךיוא ראנ ,ךאמ האו

 ןקיטכיװ א טאהעג טָאה רעכלעװ ,ןאמָאר ס"ש עגעלָאק ןוא רעבײרש םעד גנונעקרענָאןײמ

 -כא "המיתח םנדיײב ועזדנוא רעטנוא ןענישרעד זיא סָאװ טעברא רעד וצ גָארטײב ןשיפארגָאילביב

 -אמארד סלא טָאה רעכלעװ אראק .י רעבײוש םעד ןוא ",עינעמור ןיא רעטאעט שידײ ראי קיצ

 ןטעברא עשירָאטסיה עקיטכיו ײר א טכעלטנפעראפ רעײאעט הכולמ ןשידײ רעסאי ןופ גווט

 רעסאי ןופ טײקיטעט יד ןבירשראפ טפאהנסיווװעגןוא ,עינעמור ןיא רעטאעט ןשידײ ןטימ תוכײשב

 .ןעמוקעגצונוצ רעײז זדנוא זיא סָאװ לאירעטאמ א ,רעטאעט--הכולמ ןשיזיי

 --"ָאװײג רעקרָאי-וינ רעד ןופ ,שטיװָאמארבא הניד יורפ רעבושח רעד קנאד ןקיצראה א

 עטגנאלראפ רימ ןופ יד ןלעטשוצוצ רימ טײקכעלדנײרפ יד טאהעג טָאה עכלעװ ,קעטָאילביב

 ןפ סעיכאק ןקיש וצ ראט העטעפש ןוא .1972 ןיא ,קרָאיהול ןיא ןייז ןַײמ י'פ ,שאו'ושטאה

 .ךעלצונ רעײז ןעװעג רימ ןענעז עכלעװ ןטפירשטײצ ןוא רעכיב עסיוועג

 -כעט רעײז ראפ ד?עפנענָארק אילאמא ןוא רענדלָאג ירעמ ןעיורפ עבושח יד קנאד א

 .ףליה רעשינ

 רענײלק רעד ראפ וקנאי םהרבא ןוא (יקוצ) ןאמרעקוצ דוד "סרעצעזה םירוחב, יד קנאד א

 .ךוב ןופ ןעזסיוא ןטוג ןראפ גרָאז רעײז ראפ ןוא ןכאמ וצ טימאב ךיז ןבָאה ײז סָאװ ןזײרג לָאצ

 גנויצאב רעײז ראפ "ןָאיועטירק" גאלראפ ןופ ןרָאטקאדעדו יד ןוא גנוריפנָא רעד קנאד א

 .ךוב םעד בילוצ ןעגנוימאב ערעײז ראפ ןוא ןפאש ןשידײ סוצ

 ןוא רָאמקעל יװ רעמ םעד גנונעקרענָא ןימ ןוא קנאד ןקיצראה א ,ביבח ןורחא ןורחא ןוא

 זיא רעכלעװ ,רעגניבור םולש רבח ןײמ ,שטנעמ-רוטלוק ןשידײ ןלופ-תוירחא םעד ,רָאטקערָאק

 "ןָאירעטירק, גאלראפ ועטשעראקוב םעד ןגיווואב טָאה סָאװ רָאטאיציניא רעד ןעװעג ךעלטנגײא

 .ךוב םָאד ןבעגוצסיורא

 שטיוװָאקרעב לארשי
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 עיפארגָאילביב

 קחשי תמב -- יקסמארבא .נ

 רעטאעט -- דלאווכוב .נ

 עיגרוטא:ארד רעזדנוא -- גרעבדלָאג .א

 (1926 קרָאי-וינ) -- ךוב-ןעדאפדלָאג

 העטבעט ןטידײי ןוכ עטכישעג יד -- ןיִרָאג .ב

 ןיילא געװ ןיימ -- רעבָארג עלהיח

 רעגנילק .ה רעטאעט שידיי רָאי 0

 עמארד ןוא רעטאעט -- טרעכייוו לאכימ

 וקסעלוגָאמ טנוכגיז ןוא ןעדאפדלָאג םהרבא -- גייווצרעבליז ןמלז

 רעטאעט ןשידיי ןֹוּכ םָאבלא -- 2 ײ

 קיאזָאמ רעטאעט -- ײ 2

 אקסני:אק לחר-רתסא ןוכ טלעװ יד -- 2 יי

 (1) רעטאעט ןשידיי ןוכ ןָאקיסקעל -- ײ ַײ

 (2) רעטאעט ןשידיי ,וכ ןָאקיסקעל -- 2 1

 (3) רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל -- יי ײ

 (4) רעטאעט ןשידיי ןונ ןָאקיסקעל -- יי יי

 (5) רעטאעט ןשידיי ןוּכ ןָאקיסקעל -- : ,

 (6) רעטאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל -- 0 2

 ןלױּפ ןיא רעטאעט שידיי -- גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 רעטאעט שידײ טימ טלעװ רעד םורא - װָאקָאלבאי ןאמרעה

 (ךוב'מאז) עּפָאריײא ןיא רעטאעט שידיי

 רעטאעט -- ינודקומ .א .רד

 רעטאעט עשידיי סָאד ןוא ץרפ שובייל קחצי -- 0 = ײ

 רעטאעט ןשידיי םענוכ רעטָאּפ רעד ןעדאנדלָאג םהרבא --- ליזיימ ןמחנ

 סעדער ,ןסעו:ש ,ןעלקיטרא -- סלעָאנימ המלש

 רעטאעט רעזדנוא -- לטסעכ בקעי

 ראוטרעּפער-רעטאעט רָאי 70 -- 0 ײ

 רעטאעט ןוא רוטארעטיל -- 0

 ןעדאפדלָאג םהרבא -- ףָאקרעּפ .י

 רעטאעט שידיי -- יקצולירפ חנ

 טעּפש יוזא ןעמוקעגפיוא רעטצעט עשידיי סָאד זיא סָאװראפ -- יקצולירכ חנ

 גרוטאמארד ןשידיי צ ןוכ ןעגנורענירע -- ןירבָאק ןָאעל

 טסנוק עשיטאמארד יד --- טילבנרָאק .ז



 ,רעטאעט ןשינעדאפדלַאג-ראפ םעד ןופ עטכישעג רעד וצ ףעייטשוצ --- יקצאש בקעי .רד

 (יקצאש בקעי .רד) עמארד ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ראפ וװיכדא

 עמארד ןוא טסנוק-רעטאעט רעשידיי ןופ עטכישעג --רעּפיש קחצי .רד

 עינעמור ןוכ סעיצאקילבוּפ עשינעמור ןוא עשידיי

 לארשי תינל ץעויה

 ץילעארזיא ורטנעּפ ראונא

 אעטאטילאגע

 אצאענימיד

 אטּפול

 רארעטיל לורעוװעדא

 אלקאפ

 אּפמאר

 אינאמָאר ןיא יולורטאעט אירָאטסיא



 װ וי עי לאטא יז



 טלאהניא

 1916 -- 1876 ,לייט רעטשרע

 שא אי טש ן א איבנ ןוא רעטכיד

 10 עי ר א ביוהנָא ןוא ךשמה

 ,ןטײקכעלנעזרעּפ עריא ןוא טײצ יד

 ,רוטלוק עשינעמור יד

 רעטאעט עשינעמור סָאד

 34 סע טא "לבעּפ עשידיי סָאד, ...ןוא

 ,ןגיײװצ ענייז ןוא םיוב רענירג רעד

 ,קרָאייוינ זיב סאי ןופ

 74 יט אש "אטסָאקא לאירוא , זיב "קירדנעמש , ןופ

 1944 -- 1916 .לייט רעטיײװצ

 ןעשזדנָאלבראפ ןוא ןעשזדנַצלב ,סעיּפורט ,ןרעטש

 1390 יע טבײלב רעטאעט עשידיי סָאד ןוא

 עינעמור ןיא "עּפורט רענליוו ,, יד

 רעטאעט שידיי רָאי 0

 עידוטסירעטאעט עשידיי רעטשעראקוב -- "סטיב,

 1976 -- 1944 .לייט רעטירד

 עינעמור ןופ ןדיי יד ראפ רָאנ טשינ

 ןלָארטסאג ןוא טסעג

 220 2 עט קיכאלק רעשידי רעד ןופ ראוטרעוּפער ןסיורג םוצ

 ןעגנויצאב עטנענאמרעּפ יד

 רעטאלט ןשידײ םעד ןוא רעטאעט ןשינעמור םעד ןשיװצ

 246 22 2ע2.:ש טאטע שא גָאט וצ טנײה זיב 1876 ןופ

 207 2. שטר ......  םעדָאפ םענעדלָאג ןופ ךשמה רעד

 281 ..עינעמור ןיא רעטאעט שידיי רָאי טרעידנוה ןופ ראוטרעּפער

 307 לא א עא לע יש טי תל טרַאװ-קנאד

 208 פוס קס 0 0 0 8 ס 909 סיס ס ס'פ םיפ ספס סט ס 6 6 5 59 5 5 5 5 5 5 עיפארגָאילביב



 רעגניבור םולש :רָאטקעל

 װעיַָאּפעל ןאפעטש :רַאטקאדער רעשינכעט

 .1976 ןענישרעד .201/21/1976 קיעפ-קורד

 טאמרָאפ 16850110,ע111.1976.4 ריפאפ-קורד-ךיוה

 -ארטסוליא) 28,30 ןגיוב'סגאלראפ 6

 ,ןדנובעג ,שואריט .25,25 ןגיוביקווד (10,59 סעיצ

 ןעגנולעטשסיא ראפ 5

 -עטשאב רעד טיול טריפעגסיוא זיא קורד רעד
 -נֹוא רעשיפארגילָאּפ רעד ןיא 1/681 רעמונ גנול
 ערָאגירג 1918 רעבמעצעד רעט:י12, גנומענרעט
 ,טשעראקוב 95--89 .מונ סאגיוקסערדנאסקעלא

 .עינעמור קילבוּפער עשיטסילאיצָאס
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